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Patterns & Σενάρια – Ράλι & Αυταπάτες Νο.3 
 

Μέρος 1ο 
  

Σηµείωση: Οι νέοι συνδροµητές που δεν έχουν διαβάσει τα Special Reports της 29ης Νοεµβρίου 2004 και 
11ης Απριλίου 2005 µπορούν να τα βρουν προσωρινά στο αρχείο σχολίων metatrading Global.   
 
 
Εισαγωγή 
 
Το σηµερινό Special Report αποτελεί update του 2ου Report που δηµοσιεύθηκε στις 11 Απριλίου και 
αποτέλεσε µε τη σειρά του update εκείνου που είχε δηµοσιευθεί στις 29 Νοεµβρίου 2004. Συνεχίζουµε να 
χρησιµοποιούµε ως βάση της ανάλυσής µας την αγορά µετοχών των ΗΠΑ και του δείκτη S&P 500 για 
λόγους που έχουµε πολλές φορές αναλύσει. Εν ολίγοις είναι η αγορά µετοχών στην οποία όλοι στρέφουν 
το βλέµµα τους (εσφαλµένα ή όχι) και ο δείκτης που αποτελεί σηµείο σύγκρισης για τις αποδόσεις 
χιλιάδων επενδυτικών funds ανά το κόσµο.  
 
∆ιαβάζοντας το Report της 29/11 εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι το πέρασµα του S&P 500 πάνω από τις 
1163 µονάδες µας έκανε να γυρίσουµε τη στάση µας σε µεσοπρόθεσµα bullish. Είπαµε ότι αναµέναµε νέα 
υψηλά και δώσαµε ως στόχους τις 1263 µονάδες, πριν από αυτό τις 1239 (σελ. 3) ενώ ενδιάµεσα τις 
1253 που είναι στόχος Fibonacci. Η ανέλιξη των τιµών µετά από τα χαµηλά του Ιανουαρίου 2005 
συνεχίζει να είναι αργή. Το γεγονός αυτό σηµαίνει τουλάχιστον εξασθένιση του ανοδικού momentum του 
ράλι που ξεκίνησε από τα χαµηλά του 2002 (ΗΠΑ) και 2003 (Ευρώπη & Ασία). Εκείνο το όποιο όµως είναι 
σχετικά δύσκολο να προσδιοριστεί είναι το µονοπάτι που θα πάρουν οι τιµές. Το Γράφηµα 2 (σελ. 3) του 
Special Report της 11/4 φαίνεται να είναι πια το επικρατέστερο σενάριο. Όπως θα δούµε και παρακάτω οι 
κυµατικοί ανοδικοί στόχοι είναι το 1240 (C=0,618*A) και το 1305 (C=A). Μιλάµε βέβαια για τα κύµατα A 
και C του δεύτερου ανοδικού zig-zag (A-B-C). Ενδιάµεσα υπάρχει το 1253 (Fibonacci 61,8% της πτώσης 
2000-2002) και το 1286 (στόχος µε Fibonacci projection).  
 
Χωρίς να υιοθετούµε επιθετική bearish στάση µεσοπρόθεσµα πρέπει να τονίσουµε ότι οι τιµές 
έχουν εισέλθει σε ένα εύρος µε σηµαντική αντίσταση. Αν στην αντίσταση αυτή προσθέσουµε και το 
γεγονός ότι το κυκλικό bull market είναι ήδη αρκετά ώριµο χρονικά – 34 µήνες από τον Οκτώβριο του 
2002 - (και µάλιστα χωρίς σοβαρή διόρθωση), τότε θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις 
αισιόδοξες θέσεις. ∆εν µπορούµε να αποκλείσουµε αργό ανοδικό ολίσθηµα των τιµών σε ανώτερα επίπεδα 
και µέχρι τις 1305-1320 µονάδες. Αυτό που θέλουµε να πούµε στις παρακάτω ενότητες είναι ότι η αγορά 
είναι ήδη ώριµη για µία πολύ σοβαρή διόρθωση της ανόδου από τα χαµηλά του 2002. Όµως πριν 
µπορέσουµε να γίνουµε επιθετικοί (για το απαισιόδοξο σενάριο) πρέπει να δούµε επιβεβαίωση από τις 
τιµές µε πτώση κάτω από συγκεκριµένα επίπεδα στήριξης. Υπάρχουν αρκετές (και σηµαντικές) αποκλίσεις 
µεταξύ τιµών, ταλαντωτών και άλλων δεικτών όπως θα δούµε στα γραφήµατα του Report. Αν και οι 
αποκλίσεις αποτελούν προειδοποίηση για επικείµενη διόρθωση τιµών πολλές φορές εξαφανίζονται µε 
ανώτερα επίπεδα (τιµών). Μένει να δούµε τις τιµές να υποχωρούν κάτω από συγκεκριµένα επίπεδα ώστε 
να επιβεβαιώσουµε την µεσοπρόθεσµη κορύφωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναµένουµε νέο ράλι που 
θα αποτύχει να κάνει υψηλά ή να κάνει νέα υψηλά µε µικρή συµµετοχή τίτλων (narrow breadth).  
 
Στο τρέχον Report (Μέρος 1ο) θα ασχοληθούµε τόσο µε κάποια καθαρά τεχνικά σηµάδια του S&P 500 
αλλά και µε αρκετές άλλες πλευρές (τεχνικές και µη) που µας παρέχουν πολλές επιπλέον πληροφορίες και 
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στοιχεία για την πιθανή µελλοντική πορεία των τιµών. Στις επόµενες σελίδες θα προσπαθήσουµε να 
αναλύσουµε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες-σηµεία και στο τέλος καθενός από αυτά θα αποδώσουµε 
µία ετικέτα: bullish, bearish ή neutral. 
 
Tops & Bottoms  
 
Από την µελέτη της συµπεριφοράς των αγορών µετοχών εδώ και πολλές δεκαετίες είναι αρκετά εµφανές 
ότι ο σχηµατισµός των κορυφών (tops) είναι αρκετά διαφορετικός από τον σχηµατισµό των πυθµένων 
(bottoms). Παρατηρώντας ιδιαίτερα τους χρηµατιστηριακούς δείκτες πολλών αγορών θα 
συνειδητοποιήσουµε ότι τις περισσότερες φορές (όχι πάντα βέβαια) ο σχηµατισµός των κορυφών είναι 
περισσότερο χρονοβόρος από αυτόν των πυθµένων. Γιατί οι περισσότεροι πυθµένες σχηµατίζονται µετά 
από πωλήσεις πανικού (panic sell-offs) ενώ οι κορυφές µοιάζουν µε αργές διαδικασίες που δίνουν την 
εντύπωση ότι οι τιµές ποτέ δεν θα υποχωρήσουν; Ίσως µέσα από τα γραπτά µας σε παλαιότερες 
δηµοσιεύσεις να το έχουµε σχολιάσει ή και αναλύσει διεξοδικά. Όµως µία µικρή επανάληψη ποτέ δεν 
βλάπτει.  
 
Στις ανεπτυγµένες αγορές µετοχών οι ανοικτές πωλήσεις (short selling) επιτρέπονται σχεδόν από τότε 
που έχουµε σηµαντική συµµετοχή των επενδυτών. Κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει τις απίστευτες αφηγήσεις 
του Edwin Lefevre για τον µεγαλύτερο κερδοσκόπο των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα Jesse 
Livermore στο βιβλίο Reminiscences of a Stock Market Operator (1923). Στην ήδη 
χρηµατιστηριακά ανεπτυγµένη Wall Street οι ανοικτές πωλήσεις τόσο σε µετοχές όσο και σε εµπορεύµατα 
(κυρίως για λόγους hedging των παραγωγών-αγροτών εµπορευµάτων στο Chicago) ήταν σε 
προχωρηµένο στάδιο από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Παρά το γεγονός ότι πολλοί εν 
Ελλάδι υποστήριζαν µέχρι πρόσφατα (2003) ότι οι “σορτάκηδες” έφταιγαν για την πτώση της αγοράς 
µετοχών ξεχνούν ότι η ύπαρξη των αντίθετων στοιχηµάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ύπαρξη ρευστότητας σε πτωτικές αγορές. Γιατί κανείς από αυτούς δεν παραπονέθηκε στο επακόλουθο 
ανοδικό κύµα και το short squeeze; Γιατί κανείς δεν µιλάει τώρα τελευταία για τους “καµένους 
σορτάκηδες”; Θα ακούσουµε και πάλι τις ίδιες κατηγορίες στην επόµενη καθοδική φάση όταν και πάλι οι 
ειδήµονες θα ψάχνουν δικαιολογίες για να καλύψουν την αδαή γνώση τους. ∆υστυχώς έτσι γίνεται κάθε 
φορά, σε κάθε αγορά.  
 
Σε περιόδους πτωτικών φάσεων (bear markets) αλλά και πτωτικών διορθώσεων σε ανοδικές φάσεις (bull 
market corrections) οι πωλήσεις πανικού σε πυθµένες ακολουθούν τις περισσότερες φορές απότοµες και 
γρήγορες ανοδικές κινήσεις. Το λάδι στη φωτιά πέφτει σε σηµαντικό βαθµό και από την ύπαρξη µεγάλων 
θέσεων ανοικτών πωλήσεων. Ένας επιπλέον λόγος που κάνει τις αγορές να ανακάµπτουν σχετικά πιο 
γρήγορα από πυθµένες έχει να κάνει µε την µόνιµη αισιοδοξία της επενδυτικής συµπεριφοράς ότι οι τιµές 
έχουν πάντα ανοδική πορεία και ότι η απότοµη πτώση αποτελεί ευκαιρία αγορών λόγων καλύτερης αξίας 
των µετοχών.  Μπορεί οι αγορές να απολαµβάνουν ακόµη και µέχρι σήµερα το ανοδικό κύµα µετά τους 
πυθµένες του 2002 (ΗΠΑ) και 2003 ( Ευρώπη και Ιαπωνία), όµως για περισσότερα από δύο χρόνια κάθε 
ανοδική αντίδραση (bear market rally) από πυθµένα πανικού συνοδευόταν από χαµηλότερα χαµηλά. 
Βέβαια δεν θα πρέπει να λησµονήσουµε και το 16χονο bear market µεταξύ 1966 και 1982.  
 
Οι κορυφές των τιµών, που σχεδόν πάντα ονοµάζονται έτσι αρκετά µετά το γεγονός, αποτελούν 
διαδικασία που απαιτεί περισσότερο χρόνο. Ο σχηµατισµός τους είναι χρονοβόρος λόγω της συµµετοχής 
έξυπνων “operators”  όπως θα έλεγε και ο Jesse Livermore. Πολλοί αναλυτές και δηµοσιογράφοι στην 
προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν µε το καλύτερο τρόπο την συµπεριφορά των τιµών µε τα τρέχοντα 
νέα συχνά ξεχνούν ότι οι συµµετέχοντες στην αγορά είναι πολλοί περισσότεροι από αυτούς που συνήθως 
πιστεύουµε. Η δε εµπειρία και πληροφόρησή τους είναι κάτι που παρεξηγείται. Το λεγόµενο “έξυπνο 
χρήµα” δεν ονοµάστηκε έτσι χωρίς λόγο. Είναι οι επενδυτές εκείνοι που έχουν συλλέξει τέτοια εµπειρία 
από τις αγορές που είναι οι µόνοι που µπορούν να διακρίνουν την αξία των µετοχών ότι οι υπόλοιποι 
κυνηγούν όνειρα (βλέπε 1999-2000) ή εξέρχονται πανικόβλητοι (βλέπε 2002-2003). Το έξυπνο χρήµα 
είναι εκείνο που υποµονετικά περιµένει τις τιµές των µετοχών να έρθουν στα επίπεδα που έχουν αξία και 
να της συσσωρεύσει σιγά σιγά χωρίς τυµπανοκρουσίες και δηλώσεις.  
 
Το ακριβώς αντίστροφο συµβαίνει στις κορυφές. Ας πάρουµε ως παράδειγµα τον S&P 500. Οι 
µακροχρόνιοι επενδυτές, και υποθέτουµε επίσης το έξυπνο χρήµα, συσσώρευε µετοχές από το καλοκαίρι 
του 2002. Θα θυµάστε ότι τα ράλι από τα χαµηλά του Ιουλίου και Οκτωβρίου 2002 ήταν κατακόρυφα και 
έµοιαζαν µε ένα ακόµη bear mark rally. Όµως και τις δύο φορές είχαµε re-test και ελαφρώς χαµηλότερα 
χαµηλά. Το αντίστροφο βιώνουµε στις κορυφές. Το έξυπνο χρήµα επιθυµεί να διανείµει τις µετοχές 
(distribution of stocks) που έχει συλλέξει σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα. Η διανοµή βέβαια είναι 
ευκολότερη σε περιόδους κατακόρυφων ανόδων (blow-off tops) όταν η ευρεία επενδυτική µάζα σε 
κατάσταση παροξυσµού θέλει να λάβει µέρος στο πάρτι αγοράζοντας όσο όσο χωρίς ανάσα (θυµάστε το 
1999;). Το έξυπνο χρήµα είναι ευτυχισµένο να προσφέρει τις µετοχές του στους επίδοξους αγοραστές. 
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Όµως συµβάντα σαν κι αυτό του 1999-2000 δεν είναι πάντα διαθέσιµα στο έξυπνο χρήµα για αθόρυβη 
διανοµή καθώς οι τιµές ανεβαίνουν. Τις περισσότερες φορές η διανοµή µετοχών λαµβάνει χώρα σε εύρος 
τιµών µε αλλεπάλληλες απόπειρες διόρθωσης και ανόδων. Η αγορά δίνει την εντύπωση ότι είναι έτοιµη 
για καθοδική διαφυγή και άσχηµη υποχώρηση και κάθε φορά ένα ακόµα ράλι ξεπροβάλει από το πουθενά.  
 
Επιστρέφοντας στην τρέχουσα κατάσταση του S&P 500 µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε ότι οι τιµές 
κινούνται σε ένα σχετικά µικρό εύρος τιµών από τις αρχές του 2004. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι οι τιµές 
έκλεισαν το 2003 στις 1110 µονάδες περίπου είναι αντιληπτό ότι ο δείκτης κινείται σε ένα εύρος 160-170 
µονάδων (1060-1220/30) εδώ και 18 µήνες. Οι αισιόδοξοι διατείνονται ότι οι τιµές χωνεύουν τα 
προηγούµενα κέρδη, ενώ οι απαισιόδοξοι ότι οι τιµές δεν µπορούν να ανέλθουν άλλο. Χωρίς να 
αποκλείσουµε προέκταση του ράλι προς τους στόχους που έχουµε προσδιορίσει στα προηγούµενα Reports 
(1245-1260/70 µονάδες ή 1305/20) θα πρέπει να δώσουµε προβάδισµα στο απαισιόδοξο σενάριο µεσο-
µακροπρόθεσµα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να πωλήσουν short αδιάκριτα. Απλά πρέπει 
να είµαστε έτοιµοι για σηµαντικότερη κορυφή τις επόµενες εβδοµάδες. Όπως θα δούµε και στη συνέχεια 
υπάρχουν πολλά ακόµα θετικά σηµεία που δεν µπορούµε να τα παραβλέψουµε. (Long Term Bearish) 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Το Εύρος 1240-1270 Παρέχει Αντίσταση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2: RST ή Κάτι Άλλο; 
 

 
 
ΠΗΓΗ: www.stockcharts.com 
 
Σενάριο 2 
 
Στο Report της 11ης Απριλίου είχαµε αναλύσει ένα εναλλακτικό σενάριο (βλέπε σελίδες 2 & 3 – Γράφηµα 
2) το οποίο ΙΣΩΣ να λαµβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο µετά την διόρθωση του Μαρτίου-Απριλίου 2005. 
Σύµφωνα µε εκείνο είχαµε υποθέσει ότι η υποχώρηση από τα υψηλά της 7ης Μαρτίου 2005 θα έπρεπε να 
γίνει µέχρι τις 1125-1144 µονάδες. Στη συνέχεια θα ακολουθούσε ράλι πάνω από τις 1229 µονάδες. Αυτό 
το σενάριο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο Γράφηµα 1 βλέπουµε την ενηµερωµένη εικόνα αυτού του 
σεναρίου. Το Κύµα Α (του δεύτερου Α-B-C) από τα χαµηλά του Αυγούστου 2004 ήταν 5 υπο-κυµάτων. 
Το Κύµα Β πήρε την µορφή ενός διορθωτικού a-b-c, 3 υπο-κυµάτων. Από τα χαµηλά του Απριλίου 2005 
(1136 µονάδες) έχει ξεκινήσει το τελικό Κύµα C το οποίο και θα πρέπει να τελειώσει ολόκληρη την 
κίνηση από τα χαµηλά του 2003 και να ακολουθήσει µία πολύ σοβαρή διόρθωση. Εάν το Κύµα C επιλέξει 
ισότητα µε το Α, τότε οι τιµές θα κινηθούν προς τις 1305/20 µονάδες. Εάν οι τιµές επιλέξουν C=0,618 * 
A τότε ο στόχος είναι στις 1240 µονάδες περίπου. Οι τιµές την Πέµπτη  28/7 βρήκαν ήδη το επίπεδο των 
1245 µονάδων δηλαδή λίγο πάνω από τον 1ο σηµαντικό στόχο. Προσέξτε πως αυτός ο στόχος είναι ο 
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ίδιος που είχαµε προσδιορίσει από τις 29/11 (σελ. 6). Όσο τα επίπεδα των 1220, αρχικά, και 1200 
µονάδων παραµένουν ανέπαφα πριν δούµε το 1253 ή και υψηλότερα, τότε θα πρέπει να περιµένουµε 
τεστ των υψηλών για µία ακόµα φορά. Εάν τα παραπάνω επίπεδα (1220 και 1200) διασπασθούν 
καθοδικά το επίπεδο που θα δώσει επιβεβαίωση σηµαντικής κορυφής είναι το χαµηλό της 7/7 
στα 1183 µονάδες. (Neutral - Bullish) 
 
Στόχοι Fibonacci 
 
Εάν ξεχάσουµε για λίγο τις όποιες κυµατικές ερµηνείες και υπολογίσουµε απλά Fibonacci retracements θα 
δούµε ότι η τιµή-στόχος µαγνήτης βρίσκεται στις 1253 µονάδες περίπου. Στο σηµείο εκείνο 
καταλήγει και το άνω trend-line του pattern που µοιάζει µε µεγάφωνο. Ο σχηµατισµός αυτός από 
αρκετούς τεχνικούς αναλυτές αποκαλείται Reverse Symmetrical Triangle (RST) (βλέπε R.N. Elliott’s 
Masterworks, σελ. 122-124) και είναι συνήθως σχηµατισµός κορύφωσης και αντιστροφής1. Το συνεχώς 
αυξανόµενο εύρος τιµών υποδηλώνει αστάθεια και ξοδεύει την ενέργεια των συµµετεχόντων στην αγορά. 
Μόλις οι τιµές αγγίξουν την άνω πλευρά του trend-line για 5η φορά (σηµείο E) αντιστρέφουν πορεία και 
υποχωρούν ΒΙΑΙΑ. Εάν το pattern αυτό είναι όντως υπο-διαµόρφωση στον S&P 500, τότε το υψηλό θα 
πρέπει να ευρεθεί κοντά στις 1253/60 µονάδες.  
 
Υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σχηµατισµός κορύφωσης-αντιστροφής αλλά σχηµατισµός συνέχισης; 
Βεβαίως και υπάρχει. Στις αγορές µετοχών δεν υπάρχει βεβαιότητα αλλά πιθανότητες. Αν οι τιµές δεν 
καταφέρουν σύντοµα να υποχωρήσουν κάτω από τις 1220 µονάδες, τότε το ενδεχόµενο για 
υψηλότερα επίπεδα είναι ανοικτό. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε επίσης ότι το επίπεδο αυτό το κοιτάζει 
ολόκληρη η υφήλιος και άρα πολλά µπορούν να συµβούν. Εάν τα στοπ πολλών µεσοπρόθεσµων traders 
µε short θέσεις είναι κοντά στις 1253-1260 µονάδες δεν αποκλείεται να δούµε ένα γρήγορο short 
covering rally. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να προσδιορίσουµε το ακριβές σηµείο αντίστασης.  
 
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι τα τρέχοντα υψηλά αποτελούν σηµείο σοβαρής αντίστασης και θα 
µπορούσαµε να δούµε την κορυφή ανά πάσα στιγµή. Οι έχοντες long θέσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί εάν χαθούν τα επίπεδα που παραθέσαµε λίγο νωρίτερα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει επιθετική 
απαισιόδοξη στάση καθώς σε περιπτώσεις κορύφωσης τύπου blow off οι περισσότερες ζηµιές έρχονται στα 
τελικά στάδια του ράλι. Η νευρικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό κορυφών και πυθµένων πριν την αλλαγή 
τάσης. (Short Term Bullish?)   
 
Distribution ή Αργή Πορεία Ανέλιξης; 
 
Λίγο νωρίτερα περιγράψαµε το γεγονός της διανοµής τίτλων από το έξυπνο χρήµα. Το πρώτο σενάριο µε 
κορύφωση σε µορφή blow-off top, δευτερογενές ράλι και συνέχεια κατάρρευση το βιώσαµε το 1999 στο 
ΧΑ και το 2000 στον S&P 500 αλλά και την αγορά της NASDAQ. Όσον αφορά τον S&P 500 το τρέχον 
ράλι δεν έχει εκείνη την µορφή. Αν τώρα κάνουµε κατακόρυφη ανέλιξη µέχρι το 1305/20 τα πράγµατα 
αλλάζουν. Μάλλον εδώ µιλάµε για µια αργή διαδικασία κορύφωσης και διανοµής τίτλων. Αν υποθέσουµε 
λοιπόν ότι δεν υφίσταται διανοµή αλλά όντως οι τιµές κάνουν στάση ξεκούρασης πριν την επόµενη 
ανοδική φάση, τότε γιατί παρατηρούµε επί 18 µήνες τώρα δυσκολία ανόδου των τιµών µε τον όγκο 
συναλλαγών να είναι αυξηµένος; Γιατί άραγε να υπάρχει τόσο έντονο επενδυτικό αλισβερίσι και οι τιµές 
να µην µπορούν να ανελιχθούν µετά από τόσο καιρό;  
 
Μια µατιά σε µερικά νούµερα αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Ας υποθέσουµε ότι το χαµηλό του bear 
market για τον S&P 500 ήταν τον Μάρτιο του 2003 (όταν δηλαδή βρήκαν πυθµένα  οι αγορές µετοχών 
της Ευρώπης) στις 788 µονάδες. Το ράλι από τα χαµηλά της 12ης Μαρτίου 2003 στις 788 µονάδες µέχρι 
τα υψηλά των 1163 µονάδων της 5ης Μαρτίου 2004 διήρκεσε περίπου ένα χρόνο και “κέρδισε” 375 
µονάδες. Η διόρθωση που ακολούθησε ήταν 5 µηνών (Μάρτιος-Αύγουστος 2004) και 103 µονάδων 
(1163-1060 = 103 µονάδες). Το ράλι από τα χαµηλά της 13ης Αυγούστου 2004 στις 1060 µονάδες µέχρι 
τα υψηλά της 7ης Μαρτίου 2005 στις 1129 µονάδες είχε διάρκεια 7 µηνών και “κέρδισε” 169 µονάδες, 
δηλαδή λιγότερο από το µισό του προηγούµενου ράλι. Ισότητα χρόνου και τιµών µεταξύ Κυµάτων A και C 
(Σενάριο 2) θα έπρεπε να φέρουν κορυφή το ερχόµενο Αύγουστο και στις 1435 µονάδες ! Λιγάκι 
δύσκολο από το σηµείο που βρισκόµαστε. Αν βέβαια το Σενάριο 2 είναι σε ισχύ και η αγορά µετοχών έχει 

                                                 
1 Υπάρχει όµως και άλλη πλευρά: η bullish. Σύµφωνα µε τον Thomas N. Bulkowski στο βιβλίο του Encyclopedia of 
Chart Patterns, (σελ, 55-71, John Wiley & Sons, 2000) τα µεγάφωνα (broadening tops) είναι σχηµατισµοί που 
σχηµατίζονται µετά από ράλι και άρα βρίσκονται κοντά στην κορυφή του ράλι. ∆ιαρκούν συνήθως 3 µήνες (ή λιγότερο) 
και αποτελούν σχηµατισµούς συνέχισης της τάσης. Εάν το σηµείο 5 (ή Ε) δεν καταφέρει να κάνει νέο υψηλό και άρα να 
αγγίξει το ανερχόµενο άνω trend-line οδηγούν σε κατάρρευση στο κάτω trend-line αλλά η καθοδική διάσπαση είναι 
ψευδής. Στο τρέχον παράδειγµα του S&P 500 τα πράγµατα περιπλέκονται τόσο λόγω της χρονικής διάρκειας όσο και του 
γεγονότος ότι το µεγάφωνο του 2005 αποτελεί µέρος ενός πολύ µεγαλύτερου µεγαφώνου που σχηµατίζεται από τις 
κορυφές του 2004 και 2005 (βλέπε Γράφηµα 1). 
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ένα ακόµα τελευταίο ράλι που θα ξαφνιάσει τους πάντες , τότε ένα Κύµα C (2o A-B-C)=0,618 * A (1ο 
Α-B-C) στις 1291 µονάδες θα µπορούσε να ήταν εφικτό. Αυτό δεν αποτελεί εκτίµηση. Απλά κυµατικός 
υπολογισµός τον οποίο θα κοιτάµε εάν οι τιµές περάσουν το 1253 και δεν σταµατήσουν.  
 
Μέσα σε ένα έτος (2003-2004) οι τιµές κέρδισαν 375 µονάδες (788-1163), ενώ µετά από 18 µήνες 
(3/2004-7/2005) κέρδισαν µόλις 82 επιπλέον µονάδες (1163-1245).  Η πολύ αργή πορεία ανέλιξης των 
τιµών δεν µοιάζει να είναι µακροπρόθεσµα θετική και µάλλον µοιάζει µε διανοµή παρά µε στάση για κάτι 
πολύ σπουδαιότερο. Εάν τα πράγµατα είναι τόσο θετικά όσο αφήνεται να εννοηθεί από τις δηλώσεις 
“ειδηµόνων” της αγοράς των ΗΠΑ ή από τα οικονοµικά στοιχεία γιατί οι τιµές δεν ανέρχονται µε 
περισσότερη δύναµη; Σε µία ανοδική φάση (bull market) κάθε νέο υψηλό συνήθως χειροκροτείται από 
την αγορά µε ενθουσιασµό και νέα υψηλά µε σηµαντικό όγκο συναλλαγών. Γιατί αυτό δεν συµβαίνει στο 
τρέχον ράλι; Εάν οι ανακοινώσεις των καλύτερων του αναµενόµενου αποτελεσµάτων δεν µπορούν να 
δώσουν µεγαλύτερη ανοδική ορµή, τότε τι θα ενθουσιάσει τους επενδυτές για νέες αγορές µετοχών; 
 
Το παραπάνω γεγονός από µόνο του δεν είναι αρκετό για την υιοθέτηση απαισιόδοξης στάσης 
µεσοπρόθεσµα. ∆εν µπορούµε να είµαστε απαισιόδοξοι ενώ οι τιµές συνεχίζουν να ανέρχονται. Όταν 
σταµατήσουν να ανέρχονται είναι βέβαιο ότι θα δούµε αλλαγή τάσης. Το θέµα θα είναι να προσδιορίσουµε  
την σοβαρότητα της κορυφής και τα περιθώρια για υποχώρηση. Ο προσδιορισµός καθοδικών στόχων θα 
γίνει όταν επιβεβαιωθεί η κορυφή. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι εάν οι τιµές δεν ανέρθουν πάνω από τις 
1260/70 µονάδες θα περιµέναµε υποχώρηση την επόµενη χρονιά (µέχρι το φθινόπωρο του 2006) 
τουλάχιστον µέχρι τις 1000-1020 µονάδες. ∆εν θα πούµε περισσότερα για το θέµα αυτό αν δεν 
βεβαιωθούµε για την κορυφή. Αναµένουµε την ετυµηγορία της αγοράς. 
 
Εάν στο τρέχον ράλι οι τιµές παραµείνουν κάτω από τις 1260/1270 µονάδες το µακροπρόθεσµο σενάριο 
συνεχίζει να είναι bearish για τους βασικούς δείκτες των αγορών µετοχών στις ΗΠΑ. Όπως θα δούµε και 
στην επόµενη ενότητα όµως η ερµηνεία αυτή είναι ΠΟΛΥ υποκειµενική καθώς οι δείκτες των µεσαίων και 
µικρών µετοχών έκαναν την περασµένη µόλις εβδοµάδα ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΑ. Θα ρώταγε κάποιος: πως 
είναι δυνατόν να µιλάτε για µακροπρόθεσµο απαισιόδοξο σενάριο ενώ τόσες µετοχές κάνουν νέα ιστορικά 
υψηλά; Εύκολο ερώτηση αλλά δύσκολη απάντηση. Αυτό που µπορούµε να πούµε είναι ότι η κορύφωση 
του 2000 στις αγορές των ΗΠΑ έγινε από τις µετοχές της µεγάλης κεφαλαιοποίησης που είχαν και 
σηµαντικό βάρος στη διαµόρφωση δεκτών όπως ο Dow Jones, o S&P 500 ή ο NASDAQ 100. Η µέση 
µετοχή όµως στις ΗΠΑ είχε ήδη κορυφώσει αρκετά νωρίτερα από τους δείκτες. ∆είκτες όπως ο Value-Line 
Arithmetic είχε σηµειώσει κορυφή το 1998 ενώ το ίδιο είχε συµβεί και µε την Advance/Decline Line. Έτσι 
είναι αρκετά υποκειµενικό να µιλάµε για απαισιόδοξη στάση ολόκληρης της αγοράς. Όταν όµως οι 
διαχειριστές κεφαλαίων συγκρίνουν τις αποδόσεις τους µε βάση αυτές του S&P 500 και ο υπόλοιπος 
κόσµος συνεχίζει να κοιτάζει τον Dow Jones και τους δείκτες της NASDAQ οφείλουµε κι εµείς να µιλάµε 
για αυτούς. (Long Term Bearish) 
 
Τα Mid-Caps και τα Small-Caps Eίναι σε Bull Market 
 
Αυτό είναι χωρίς αµφιβολία γεγονός. Το πρόβληµα όµως που δηµιουργείται σε µία αχανή αγορά µετοχών 
σαν κι αυτή των ΗΠΑ µε δεκάδες δείκτες είναι ότι µπορεί κάθε άποψη να βρει στήριγµα. Με απλά λόγια 
κάθε άποψη µπορεί να βρει έναν δείκτη για να πει την ιστορία της.  
 
Αυτό που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής µας είναι το γεγονός ότι οι µετοχές της µεσαίας και 
µικρής κεφαλαιοποίησης είναι πιο κερδοσκοπικές από αυτές που απαρτίζουν τους βασικούς δείκτες. 
Έχουµε πολλές φορές τονίσει σε σχόλιά µας και για την αγορά της Σοφοκλέους ότι όταν το πάρτι 
επεκτείνεται στις κερδοσκοπικές µετοχές συνήθως βρισκόµαστε σε τελευταίο στάδιο. Χρονικά είναι πάντα 
δύσκολα να προσδιοριστεί ο ακριβής κορύφωση. Όταν όµως παρατηρούµε αρκετή κερδοσκοπία σε 
τίτλους αµφίβολης ποιότητας έχουµε απτές αποδείξεις ότι ίσως οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι τιµές των 
µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης έχουν φτάσει ήδη σε αποτιµήσεις που δεν επιδέχονται επιπλέον 
ανέλιξη. Θα θυµίσουµε ότι και στην κορύφωση του 1999 στο ΧΑ οι µετοχές της µικρής κεφαλαιοποίησης 
κορύφωσαν µετά τον Γ∆ ή τον FTSE-20.  
 
Όλα θα αποσαφηνιστούν από το πως θα κινηθούν οι τιµές µετά την επόµενη διόρθωση. Εάν η 
διόρθωση δεν οδηγήσει κάτω από συγκεκριµένα επίπεδα τιµών, τότε θα πρέπει να αναµένουµε 
συνέχεια σε υψηλότερα επίπεδα.  
 
Η κατακόρυφη σχεδόν ανέλιξη των τιµών στις µικρο-µεσαίες µετοχές και η κυµατική διάρθρωση θα 
πρέπει να οδηγήσει τουλάχιστον σε µία δυνατή διόρθωση. Η κορύφωση πρέπει να αναµένεται σύντοµα. 
(Neutral) 
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Η παραπάνω θεώρηση ότι βρισκόµαστε σε µακροχρόνιο bear market δεν δίνει καµία απάντηση στην 
ερώτηση του τι θα γίνει τις επόµενες εβδοµάδες στις τιµές των µετοχών ή των δεικτών. Η συµπεριφορά 
των δεικτών από την κορύφωση του 2000 είναι τέτοια που µας κάνει να πιστεύουµε ότι ένα µακροχρόνιο 
bull market θα έπρεπε να ξεκινήσει από χαµηλότερες αποτιµήσεις κι όχι από αυτές του πυθµένα του 
2002. Οι αγορές µετοχών έχουν αποδείξει τα τελευταία 200 χρόνια ότι δεν ξεκινούν νέο bull market πριν 
εξαφανιστεί ο αέρας της προηγούµενης κερδοσκοπικής φούσκας. Άλλοτε ο αέρας φεύγει µε απότοµη 
διόρθωση τιµών (π.χ. 1929-1932) κι άλλοτε µε µακρόσυρτη διόρθωση στο χρόνο (1966-1982). Και στις 
δύο περιπτώσεις οι επενδυτές που αγόρασαν κοντά στις κορυφές έχασαν σχεδόν τα πάντα. Όσοι δεν 
πώλησαν νωρίς πήραν ΜΟΝΟ µέρος των κεφαλαίων τους πίσω όταν οι δείκτες ανέκτησαν τα επίπεδα της 
προηγούµενης κορυφής. Γνωρίζουµε άλλωστε ότι πολλές από τις εταιρίες χρεοκοπούν και οι µετοχές τους 
είναι χρήσιµες για “ταπετσαρία τοίχου” ενώ οι δείκτες ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ την ίδια σύνθεση µε αυτή που είχαν 
ΠΡΙΝ την κορυφή της φούσκας. Έτσι οι επενδυτές που διατήρησαν τις µετοχές τους χωρίς να πωλήσουν 
είναι απίθανο να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους πίσω. Αν στο παραπάνω προσθέσουµε και τις απώλειες 
λόγω πληθωρισµού (απώλεια αξίας του χρήµατος) τότε οι απώλειες είναι τροµακτικές.  
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Οι Αποκλίσεις Τιµών και RSI, MACD Είναι Εµφανείς  
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Αυτός είναι και ο λόγος που οι αρχές των χρηµατιστηρίων (αλλά και των εταιριών που καταρτίζουν 
χρηµατιστηριακούς δείκτες) αλλάζουν συχνά την σύνθεση των δεικτών. Για παράδειγµα, στο κλείσιµο της 
Παρασκευής 29/7 ο Γ∆ του ΧΑ βρέθηκε στις 3272 περίπου µονάδες. Αναλογίστηκε κανείς πόσες από 
αυτές τις µονάδες ανήκουν στους 3 δεικτοβαρείς τίτλους (Cosmote, ΟΠΑΠ και ∆ΕΗ) που εισήλθαν στο ΧΑ 
ΜΕΤΑ από την κορύφωση του 1999; Που θα ήταν οι τιµές του Γ∆ εάν οι µετοχές αυτές ήταν στην αγορά 
από το 1999; Σίγουρα χαµηλότερα. Χωρίς εγκλωβισµένους οι µετοχές αυτές δεν είχαν αντίσταση σε 
ανώτερα επίπεδα. 
 
Έτσι δουλεύουν οι αγορές θα µας έλεγε κάποιος και άρα πρέπει να δεχθούµε τους κανόνες τους. Καµία 
αµφιβολία επ’ αυτού. Όµως ο µέσος επενδυτής δεν είναι ικανός να ξεχωρίσει αυτές τις “λεπτοµέρειες” µε 
αποτέλεσµα να είναι πολλαπλά χαµένος όταν τοποθετηθεί στα τελευταία στάδια ενός ανοδικού κύκλου. 
Όταν η αγορά κάνει τον κύκλο της και επανέλθει σε ανοδική τροχιά το µεγαλύτερο κοµµάτι των αρχικών 
κεφαλαίων έχει χαθεί. Οριστικά.  
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Οι Τιµές Τεστάρουν το Άνω Trend Line σε 5 Κύµατα 
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Οι Τιµές και Οι Αποκλίσεις 
 
Σε όλα σχεδόν τα παραπάνω γραφήµατα είναι εµφανείς οι αποκλίσεις τιµών, RSI και MACD. Είναι από 
µόνο του αρκετό το γεγονός ώστε να τερµατίσει το ράλι; Όχι βέβαια. Απλά δεν µπορεί να αγνοηθεί 
πλήρως. Σε όλα τα παραπάνω γραφήµατα είναι εµφανείς οι αποκλίσεις των τιµών. Η προειδοποίηση 
δόθηκε. Μέχρι να δοθούν σήµατα πώλησης και επιβεβαίωση της µεσοπρόθεσµης κορυφής δεν αποκλείεται 
περαιτέρω ανέλιξη τιµών. Όµως εκτός απροόπτου τα κέρδη θα έρθουν σχετικά δύσκολα αν δεν δούµε µία 
διόρθωση.  
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5  
 

 
ΠΗΓΗ: www.decisionpoint.com 
 
Οι αποκλίσεις όµως δεν είναι µόνο αποκλίσεις τιµών. Το Γράφηµα 5 αποτυπώνει µία ακόµα σηµαντική 
απόκλιση στον S&P 500: αυτή µεταξύ τιµών και συµµετοχής των µετοχών. Η υπερ-αγορασµένη 
αγορά απεικονίζεται στο γράφηµα µε το % των µετοχών πάνω από τους εκθετικούς ΚΜΟ των 20, 50 και 
200 ηµερών. Προσέξτε πως η τρέχουσα κορυφή σηµειώνεται µε ελαφρώς µικρότερη συµµετοχή τίτλων. 
Πάντως µε % κοντά στο 90% η αγορά είναι στα όριά της. Αν και αυτό δεν σηµαίνει κατ΄ανάγκη ότι 
σήµερα ξεκινάει σηµαντική υποχώρηση, δίνει απλά το στίγµα µίας αγοράς που έχει λίγα περιθώρια 
ανοδικής συνέχειας πριν κάποια ανάσα.   
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Οι αποκλίσεις τιµών προειδοποιούν τουλάχιστον για διόρθωση. Η αντιστροφή της µεσοπρόθεσµης τάσης 
απαιτεί και επιπλέον στοιχεία.  
 
Έχοντας τα µάτια µας αρχικά στις 1220 µονάδες, και στις 1200 µονάδες στη συνέχεια, αναµένουµε τις 
επόµενες κινήσεις των τιµών. Εάν τα επίπεδα αυτά χαθούν, τότε το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ επίπεδο στήριξης 
είναι το χαµηλό της 7ης Ιουλίου 2005. ∆υνατή καθοδική διάσπαση θα σηµαίνει όχι µόνο τέλος του ράλι 
από τα χαµηλά του Απριλίου 2005 (1136) αλλά ίσως κάτι σηµαντικότερο. Πριν προτρέξουµε όµως θα 
περιµένουµε επιβεβαίωση από τις τιµές. Όπως τονίσαµε και σε βραχυπρόθεσµα σχόλια τις επόµενες 
εβδοµάδες και µέχρι τις αρχές-µέσα Σεπτεµβρίου αναµένουµε κορύφωση στην µεσοπρόθεσµη κίνηση. Εάν 
το επίπεδο των 1183 µονάδων κρατήσει τις τιµές, τότε θα πρέπει να σκεφτούµε ξανά την στάση µας. 
Μέχρι τότε όµως θα ακολουθήσουµε το σενάριο που διατυπώσαµε πριν από πολλούς µήνες και φαίνεται 
ότι ξεδιπλώνεται µε απόλυτη ακρίβεια. 
 
Στο 2ο Μέρος που θα δηµοσιεύσουµε τις επόµενες εβδοµάδες θα εξετάσουµε µερικά επιπλέον θέµατα που 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στις αγορές µετοχών.  
 
 
Σπύρος Ε. Βασιλείου 
Ηλίας Ν. Μπούσιος 
 
metatrading.gr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η προώθηση της παρούσας ανάλυσης, µέρους ή του συνόλου αυτής, χωρίς τη 
γραπτή άδεια του εκδότη, του οποίου αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία. Η χρήση του παρόντος κειµένου διέπεται 
από την αυστηρή τήρηση των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου www.metatrading.gr. Σε περίπτωση 
παραβίασης αυτών, ο χρήστης αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής για κάθε 
επιπλέον αναγνώστη ή αποδέκτη.  
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