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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ανάλυση των Βραχυπρόθεσμων Εξελίξεων

Από το πρώτο κιόλας ηλεκτρονικό τεύχος του IRAJ (Οκτώβριος 2001), η θέση μας για την κατεύθυνση
και τον τρόπο με τον οποίο θα κινούνταν οι αμερικανικές αγορές μετοχών ήταν πάγια και ξεκάθαρη.
Τονίσαμε ότι το χαμηλό της 21ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε σημαντικό χαμηλό σημείο και ότι το
επερχόμενο ράλι θα ήταν σφοδρό τόσο σε ποσοστό όσο και σε διάρκεια. “Χρωματίσαμε ” την άνοδο ως
BEAR MARKET RALLY, καθώς με τη βοήθεια της Κυματικής Θεωρίας του R. N. Elliott
παρατηρήσαμε διορθωτικά και μόνο κύματα (Corrective Waves). Συνεπώς, προβλέψαμε ότι τα
χαμηλά του Σεπτεμβρίου θα υποστούν νέο τεστ κατά τους επόμενους μήνες με σοβαρές πιθανότητες να
μην κρατήσουν.

Στο τεύχος του Ιανουαρίου 2002 επαναλάβαμε την Bearish στάση μας έναντι της αγοράς και
προβλέψαμε άμεση διόρθωση από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ενώ στη συνέχεια
δευτερεύον ράλι και πτώση μέχρι τα μέσα έως τέλη Ιουνίου. Φαίνεται λοιπόν ότι οι προβλέψεις μας
επαληθεύτηκαν με εκπληκτική ακρίβεια αλλά με δύο εβδομάδες “βιασύνης.” Τόσο το χαμηλό του
Φεβρουαρίου όσο και το υψηλό του Μαρτίου “έφτασαν” δύο περίπου εβδομάδες νωρίτερα.

Υπογραμμίσαμε επίσης την πίστη μας ότι το 2002 θα είναι η χρονιά η οποία θα προσφέρει καλύτερες
αποδόσεις από θέσεις SHORT, αλλά και ότι οι κύκλοι που βαίνουν καθοδικοί θα πιέσουν επιπλέον τις
αγορές μετοχών.

Στο τεύχος του Απριλίου σημειώσαμε ότι οι μέχρι τώρα ανοδικές διορθώσεις (Upward Corrections or
Counter-Trend Rallies) ήταν πολύ μικρές σε σχέση με την προηγούμενη πτώση από τα υψηλά του
2000. Έτσι, δώσαμε “αέρα” στον S&P 500 για άνοδο μέχρι τις 1.250-1.320 μονάδες με μεγάλη
πιθανότητα όμως να μην ξεπεράσει τις 1.200 μονάδες, αν πραγματοποιήσει Break-Out πάνω από τις
1.177 μονάδες. Μάλιστα επισημάναμε ότι τα γραφήματα δείχνουν υψηλότερα επίπεδα αλλά ότι η
επενδυτική “όσφρησή” μας υποδεικνύει ότι ακόμα και αν ξεπεραστεί το επίπεδο των 1.177 μονάδων
στον S&P 500, το ράλι θα αποτύχει (Failed Rally). Το 1.177 δεν έχει ακόμα διασπασθεί.

Στο ίδιο ηλεκτρονικό τεύχος (Απρίλιος 2002) υπογραμμίσαμε την ιστορία των τελευταίων 50 ετών στις
αμερικανικές αγορές μετοχών που “θέλει” τις αποδόσεις να είναι μηδενικές ή και αρνητικές στο
διάστημα αρχές Μαίου με τέλη Οκτωβρίου.

Πλησιάζουμε τα μέσα Ιουνίου με τις αγορές μετοχών να έχουν διορθώσει σημαντικά και το ερώτημα
που τίθεται είναι αν η καθοδική κίνηση έχει ολοκληρωθεί ώστε “να απολαύσουν οι αγορές το
πατροπαράδοτο “Summer Rally”.

Η αίσθησή μας είναι ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα ακόμη χαμηλότερο χαμηλό από όλους τους
δείκτες πριν το ράλι. Η αγορά της NASDAQ, για παράδειγμα, έχει εκπληρώσει σημαντικά κριτήρια με
το χαμηλό στις 1.495 μονάδες την Παρασκευή 7/6. Σε πρόσφατη μελέτη του IRAJ για την αγορά της
NASDAQ («Θαύματα Μιας Ημέρας») προβλέψαμε ως βασική μας υπόθεση ότι το Bear Market είναι
ακόμα σε ισχύ και ότι το ράλι της 8ης Μαίου (ποσοστό 7,8%) ήταν Bear Rally μιας ημέρας που θα
οδηγούσε σε μία ακόμη παγίδα. Επίσης σημειώσαμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα περιμέναμε
το μέχρι τότε χαμηλό (1.560 μονάδων στο δείκτη NASDAQ Composite) να παραβιαστεί.
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Αυτό ήδη συνέβη με το χαμηλό σημείο στις 1.495 μονάδες στις 7/6.

Αυτό που δεν έχει ήδη συμβεί είναι η κλασσική ημέρα πανικού που συνήθως εμφανίζεται σε
μεσοπρόθεσμους πυθμένες. Το Capitulation Day, όπως αναφέρεται στη χρηματιστηριακή ορολογία
της Wall Street, δεν είναι τίποτε άλλο από μία ημέρα κατά την οποία ο καθοδικός όγκος
συναλλαγών είναι τεράστιος, οι επενδυτές “ξεπουλούν” σε κατάσταση πανικού, αλλά σχεδόν
πάντα ενδοσυνεδριακά η τάση αντιστρέφεται σηματοδοτώντας πιθανή αλλαγή της
μεσοπρόθεσμης τάσης. Την Παρασκευή ο όγκος ήταν αρκετά αυξημένος αλλά όχι στα επίπεδα που
συνήθως συναντάμε στους μεσοπρόθεσμους πυθμένες.

Το βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε πιο κοντά σε ένα σημαντικό μεσοπρόθεσμο πυθμένα από ότι
κατά τις προηγούμενες εβδομάδες (αν δεν ήταν τα χαμηλά της 7/6). Πάγια τακτική μας είναι να
“αφήνουμε” την αγορά να μας μηνύσει η ίδια την κατεύθυνση που “θέλει” να κινηθεί έχοντας ως
σημεία δράσης τα επίπεδα “μάχης” μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Παραβίαση (ανοδικά) των
επιπέδων αυτών θα σημαίνει ότι η διόρθωση έχει ολοκληρωθεί και το Summer Rally έχει ήδη ξεκινήσει.

Δεν θα αλλάζαμε τη στάση μας από Bearish σε Short Term Bullish αν δεν επιβεβαιώσουμε τον
πυθμένα.

Το σημαντικό μήνυμα της φετινής πτώσης για όσους παρακολουθούν επενδυτικά τις αμερικανικές
αγορές είναι ότι οι επενδυτές δεν βλέπουν την ανάκαμψη που αρχικά ανέμεναν. Οι αγορές μετοχών δεν
ενδιαφέρονται για αυτά που γίνονται ή που έγιναν. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΓΙΝΟΥΝ.

Με μεγάλη μας απογοήτευση διαβάζουμε καθημερινά άρθρα και σχόλια στον εγχώριο και διεθνή τύπο
για το πως αντιδρούν οι αγορές μετοχών κάθε φορά που ανακοινώνεται ένα νέο στοιχείο. Πως είναι
δυνατόν οι “ειδικοί” επί των αγορών να χαρακτηρίζουν το ράλι από τα χαμηλά του Σεπτεμβρίου ως την
προεξόφληση των θετικών στοιχείων για την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας (που τελικά
ήρθαν στις αρχές του χρόνου) και τώρα να μην παραδέχονται ότι η πτώση προοιωνίζει και νέα
επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων τους επόμενους μήνες; Οι αγορές μετοχών “βλέπουν μπροστά”
και τα νέα για το αμερικανικό Α.Ε.Π. του περασμένου τριμήνου είναι τόσο παλιά για αυτές όσο παλιά
είναι για τους θεατές της τηλεόρασης οι ειδήσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Οι πυθμένες στις αγορές μετοχών σημειώνονται όταν η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών είναι
πεπεισμένη με βεβαιότητα ότι η πτώση θα συνεχιστεί περαιτέρω και όλοι αποχωρούν πανικόβλητοι.
Απαιτείται όμως μεγάλη δόση φόβου, μεγάλος όγκος συναλλαγών και άμεση αντιστροφή της τάσης.
Αυτό προς το παρόν δεν το έχουμε δει.

Μια σύντομη ματιά στην Κυματική ανάλυση κατά Elliott αφήνει ανοικτά τα περιθώρια για μία ακόμη
πτώση και νέα χαμηλότερα χαμηλά για όλους τους σημαντικούς δείκτες των αμερικανικών αγορών
μετοχών, μέχρι το κλείσιμο των κύκλων 20 και 40 εβδομάδων προς τα τέλη Ιουνίου. Εκτενέστερη
τεχνική ανάλυση και περισσότερες λεπτομέρειες για το εν λόγω θέμα θα ακολουθήσουν σύντομα από
ξεχωριστή ανάλυση του IRAJ.

Το αναμενόμενο / καταγραφέν χαμηλό του Ιουνίου αναμένεται να αποτελέσει μία ανάσα και μόνο
στο μακροχρόνιο Bear Market. Η πίεση στις τιμές των μετοχών θα πρέπει να επιστρέψει μετά από το
ράλι μερικών εβδομάδων. Η ποιότητα του επερχόμενου ράλι (Wave Structure, Volume, Breadth,
Put-Call Ratios, Retracements, κ.τ.λ.), από όποιο σημείο κι αν ξεκινήσει, θα μας δώσει αρκετές
πληροφορίες για τη διάρκεια και το πέρας του. Αυτό όμως θα το δούμε καθώς εξελίσσεται.
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Το τέλος του Summer Rally θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα πιο σημαντικό Sell-Off και
χαμηλό στις αγορές μετοχών το ερχόμενο φθινόπωρο, αλλά σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών συνεχίζει να έχει μεγάλα αποθέματα ελπίδας καθόλη τη
διάρκεια της πτώσης από τα υψηλά του Μαρτίου 2000. Όπως γλαφυρότατα διατυπώσαμε στη μελέτη
«Αγορά NASDAQ: Θαύματα Μιας Ημέρας», η ελπίδα στα Bear Markets εγκαταλείπεται από τους
επενδυτές ακριβώς τη στιγμή που ένα Bull Market είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Όμως τα Bull Markets δεν
αρχίζουν ούτε με δηλώσεις αναλυτών ούτε με βάση την ελπίδα των επενδυτών. Αντίθετα, ξεκινούν όταν
ο αέρας της προηγούμενης κερδοσκοπικής μανίας εξέλθει από το “χρηματιστηριακό μπαλόνι” και η
απαισιοδοξία κορυφωθεί. Σε εκείνα τα επίπεδα, όλοι θα είναι πεπεισμένοι ότι οι επενδύσεις σε
μετοχικές αξίες είναι ανούσιες και “χαμένο παιχνίδι”. Η διαδικασία αυτή είναι επίπονη και χρονοβόρα.
Δεν είναι δυνατόν Bull Market 18 ετών να τερματιστεί σε μία 2ετία όταν το ελάχιστο μακροχρόνιο Bear
Market διαρκεί όχι λιγότερο από 8 έτη ! (όπως σχετικά αναφέρεται στη μελέτη Αμερικανικές Αγορές:
Προβλέψεις 2002 - IRAJ Τεύχος Δ’ Τριμήνου 2001).

Προς το παρόν όμως όσο τα επίπεδα των 9.800-9.860 μονάδων (Dow Jones), 1.055 μονάδων (S&P
500) και 1.610 μονάδων (NASDΑQ Composite) παραμένουν απαραβίαστα, η βραχυπρόθεσμη τάση
είναι καθοδική.

Αν το χαμηλό σημείο που αναμένουμε για τις επόμενες ημέρες / εβδομάδες πραγματοποιηθεί και
“τεσταριστεί” όπως πρέπει, τότε θα το σχολιάσουμε άμεσα από την παρούσα ιστοσελίδα.

Σπυρίδων Ε. Βασιλείου
M.B.A. Finance
info@iraj.gr

Τρίτη 11 Ιουνίου 2002
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and
Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε
ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδομένων, ετήσιους απολογισμούς,
ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές πρωτογενούς
ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού
τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς
εξέταση αντικειμένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εμπεριστατωμένο έλεγχο
του συνόλου των αναγραφόμενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν
εγγυάται με απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδομένων και
απόψεων που εμπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που
παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγμή της εκπόνησης της ανάλυσης,
αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής μεθόδου, και ενδέχεται να μεταβληθούν μετά τη
συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς καμία ειδοποίηση από μέρους του IRAJ προς τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε
διαφορετική μεθοδολογία ανάλυσης (θεμελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και
σε διαφορετική θεώρηση να μην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρμονία
μεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόμενα δεδομένα / συμπεράσματα ανάλογα με τα
χρησιμοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές μετοχών,
χρήματος και εμπορευμάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθμό
μεταβλητότητας (volatility), με αποτέλεσμα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως
δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων. Παράμετροι, όπως οι εταιρικές
εξελίξεις, οι μακροοικονομικές και μικροοικονομικές ισορροπίες, οι κλιματολογικές
συνθήκες, το επίπεδο των αποθεμάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς
διαπραγμάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθμούς αλλαγών ως προς την
πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές
των προσδοκιών οδηγούν με τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε μικρές ή μεγάλες
διακυμάνσεις των τιμών.

Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δύνανται
να αποτελούν ένα μόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια μελλοντικών εξελίξεων,
ανάλογα με τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την
εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων
και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ
σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις μεγεθών
χρηματοοικονομικής φύσεως υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως
προς την τελική υλοποίησή τους, με αποτέλεσμα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη
χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συμπεριφοράς.

Οι μελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and
Analysis Journal ή IRAJ) εκπονούνται με κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την
ενημέρωση των επενδυτών. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και
διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων
του.


