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Σημείωση: Καμία από τις ακόλουθες στρατηγικές δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση συναλλαγής. Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης.
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μονάδες 1.2652 Κλείσιμο 1 μονάδας στο 1.2507 και των 

υπολοίπων στο 1.2155 1.2710

GBP / USD S-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

USD / JPY L-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

USD / CHF S-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

USD / CAD M-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

AUD / USD L-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

GBP / JPY S-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

EUR / JPY S-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

EUR / GBP M-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

EUR / CHF S-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

ΧΡΥΣΟΣ (USD) S-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.

ΑΣΗΜΙ (USD) S-TERM Αναμονή για νέα ένδειξη.
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EUR / USD

Δοκιμάζει ένα ισχυρό επίπεδο στήριξης.

•Η ισοτιμία EUR/USD διέσπασε το ισχυρό επίπεδο 
στήριξης στο 1,2755 και τώρα δοκιμάζει το επίπεδο 
στήριξης στο 1,2662. Η βραχυπρόθεσμη δυναμική 
είναι αρνητική όσο οι τιμές παραμένουν κάτω από 
το ωριαίο επίπεδο αντίστασης στο 1,2901 (υψηλό 
23/09/2014). Ένα αρχικό επίπεδο αντίστασης 
μπορεί να βρεθεί στο 1,2816 (χαμηλό 22/09/2014). 
 
• Μακροπρόθεσμα, η ισοτιμία EUR/USD βρίσκεται 
σε μία διαδοχή χαμηλότερων υψηλών από το Μάιο 
του 2014. Το ισχυρό επίπεδο ισχυρής στήριξης 
μεταξύ του 1,2755 (χαμηλό 09/07/2013) και του 
1,2662 (χαμηλό 13/11/2012) δοκιμάζεται. 
Αναμένεται μία ενδεχόμενη διάσπαση σε 
χαμηλότερα επίπεδα. Ένα επίπεδο αντίστασης 
βρίσκεται στο 1,2995 (υψηλό 16/09/2014). Ένα 
ακόμα ισχυρό επίπεδο στήριξης βρίσκεται στο 
1,2043 (χαμηλό 24/07/2012). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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GBP / USD

Αποδυναμώνεται.

• Η ισοτιμία GBP/USD αποδυναμώνεται μετά την 
πρόσφατη αντίδρασή της από το χαμηλό στο 
1,6052. Ευνοείται μία δοκιμασία του ωριαίου 
επιπέδου στήριξης  στο 1,6162 (χαμηλό 
16/09/2014). Ωραία επίπεδα στήριξης μπορούν να 
βρεθούν στο 1,6342 (ενδοημερήσιο υψηλό) και στο 
1,6416. 
 
• Μακροπρόθεσμα, η κατάρρευση των τιμών μετά 
την επίτευξη υψηλών 4 ετών δημιούργησε ένα 
ισχυρό επίπεδο αντίστασης στο 1.7192, το οποίο 
είναι πιθανό να διασπαστεί κατά τους επόμενους 
μήνες. Παρακολουθήστε την πρόσφατη αντίδραση, 
καθώς μπορεί να υποδεικνύει την έναρξη μίας 
μεσοπρόθεσμης φάσης σταθεροποίησης. Ένα 
επίπεδο στήριξης υπάρχει στο 1,6052, ενώ ένα 
ισχυρό επίπεδο στήριξης βρίσκεται στο 1,5855 
(χαμηλό 12/11/2013). Ένα επίπεδο αντίστασης 
βρίσκεται στο 1,6644. 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Αναμονή για νέα ένδειξη.
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USD / JPY

Πιέζει προς υψηλότερα επίπεδα.

• Η ισοτιμία USD/JPY σημείωση ανοδική διάσπαση 
έξω από το οριζόντιο εύρος τιμών που ορίζεται 
από το ωριαίο επίπεδο στήριξης στο 108,26 
(χαμηλό 23/09/2014) και το 109,46 (υψηλό 
19/09/2014). Παρακολουθήστε το κύριο επίπεδο 
αντίστασης στο 110,66 (υψηλό 15/08/2008). Μία 
πρώτη ωριαία στήριξη μπορεί να βρεθεί στο 
109,19 (ενδοημερήσιο χαμηλό). 
 
• Ευνοείται μία μακροπρόθεσμη ανατιμητική τάση 
όσο διατηρείται το βασικό επίπεδο στήριξης στο 
100,76 (χαμηλό 04/02/2014). Τα πρόσφατα νέα 
υψηλά επιβεβαιώνουν μία ισχυρή υφιστάμενη 
ανατιμητική τάση. Ενδεχομένως ευνοείται μία 
διάσπαση του κύριου επιπέδου αντίστασης στο 
110,66 (υψηλό 15/08/2008, δείτε επίσης επίπεδο 
ταλάντωσης 50% από την κορυφή του 1998). Ένα 
ακόμα επίπεδο αντίστασης μπορεί να βρεθεί στο 
114,66 (υψηλό 27/12/2007). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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USD / CHF

Πιέζει προς υψηλότερα επίπεδα.

• Η ισοτιμία USD/CHF διέσπασε το ισχυρό επίπεδο 
αντίστασης στο 0,9456. Η ενίσχυση της 
Παρασκευής ελάφρυνε τις βραχυπρόθεσμες 
ανησυχίες από το shooting star της Πέμπτης. 
Ωριαία επίπεδα στήριξης μπορούν να βρεθούν στο 
0,9452 (χαμηλό 25/09/2014) και στο 0,9433 (υψηλό 
18/09/2014). 
 
• Από μακροπρόθεσμη άποψη, η πρόσφατη 
τεχνική διάρθρωση ευνοεί μίας πλήρη επαναφορά 
της τιμής στο σημείο που άρχισε η μεγάλη 
διορθωτική φάση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 
2012. Η διάσπαση του ισχυρού επιπέδου 
αντίστασης στο 0,9456 (υψηλό 06/09/2013) 
επιβεβαιώνει αυτό το σενάριο. Ένα ακόμα βασικό 
επίπεδο αντίστασης βρίσκεται στο 0,9751 (υψηλό 
09/07/2013). Επίπεδα στήριξης μπορούν να 
βρεθούν στο 0,9301 (χαμηλό 16/09/2014) και στο 
0,9176 (χαμηλό 03/09/2014). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Σεπτεμβρίου 2014
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αναμονή για νέα ένδειξη.
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ΧΡΥΣΟΣ (USD)

Σταθεροποιείται.

• Ο χρυσός έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής με 
επιτυχία το πρόσφατο χαμηλό και το επίπεδο 
στήριξης στα 1208 (χαμηλό 22/09/2014). Είναι 
απαραίτητη ωστόσο μία διάσπαση του ωραίου 
επιπέδου αντίστασης στα 1236 για να ακυρώσει 
την τρέχουσα βραχυπρόθεσμη υποτιμητική τάση. 
Άλλα επίπεδα αντίστασης μπορούν να βρεθούν στα 
1243 (υψηλό 16/09/2014) και στα 1258. 
 
• Μακροπρόθεσμα, υποψιαζόμαστε ότι  το 
οριζόντιο εύρος τιμών μεταξύ της ισχυρής στήριξης 
στα  1181 (χαμηλό 28/06/2013) και του κύριου 
επιπέδου αντίστασης στα 1434 (υψηλό 30/08/2013) 
αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο ανατιμητικό 
σχηματισμό αντιστροφής της τάσης. Ως 
αποτέλεσμα, ενδεχομένως ευνοείται μία πτώση 
προς το χαμηλό αυτού του εύρους τιμών. Η 
πρόσφατη πτωτική διάσπαση εκτός του 
σχηματισμού συμμετρικού τριγώνου επιβεβαιώνει 
αυτό το σενάριο. 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Η παρούσα έκθεση προορίζεται για διανομή μόνο υπό τις συνθήκες που επιτρέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. Τίποτα στην παρούσα έκθεση δεν αποτελεί δήλωση ότι οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική ή 
σύσταση που περιέχεται στο παρόν είναι κατάλληλη για τις εκάστοτε προσωπικές συνθήκες του παραλήπτη 
της ή ότι αποτελεί προσωπική σύσταση. Δημοσιεύεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν 
αποτελεί διαφήμιση και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προτροπή ή προσφορά για την αγορά ή πώληση 
αξιόγραφων ή άλλων συναφών χρηματοοικονομικών μέσων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Καμία 
αντιπροσώπευση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια, την πληρότητα ή 
την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν, με εξαίρεση όσον αφορά τις πληροφορίες 
σχετικά με την Swissquote Bank και τις θυγατρικές της, και το παρόν δεν αποτελεί πλήρη δήλωση ή 
περίληψη των αξιόγραφων, των αγορών ή των εξελίξεων που αναφέρονται στην έκθεση. Η Swissquote 
Bank δεν εγγυάται ότι οι επενδυτές θα επιτύχουν κέρδη, ούτε μοιράζεται με τους επενδυτές τυχόν κέρδη 
επενδύσεων, ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλειες επενδύσεων. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους 
και οι επενδυτές θα πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση κατά τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Η 
έκθεση δεν θα πρέπει να θεωρείται από τους παραλήπτες της ως υποκατάστατο για την άσκηση της δικής 
τους κρίσης. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκθεση προορίζονται αποκλειστικά για 
σκοπούς πληροφόρησης, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν ή να 
είναι αντίθετες από τις απόψεις που εκφράζονται από άλλους επιχειρηματικούς τομείς ή ομάδες της 
Swissquote Bank, ως αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικών παραδοχών και κριτηρίων. Η Swissquote 
Bank δεν δεσμεύεται ή θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε συναλλαγή, αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, με 
βάση την έκθεση αυτή, εν όλω ή εν μέρει. 
 
Η έρευνα αρχίζει, ενημερώνεται και διακόπτεται αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του Strategy 
Desk της Swissquote Bank. Οι αναλύσεις που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πολυάριθμες 
υποθέσεις. Διαφορετικές υποθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικά 
αποτελέσματα. Οι αναλυτές που είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης μπορούν να 
αλληλεπιδρούν με το προσωπικό του γραφείου συναλλαγών, το προσωπικό πωλήσεων και άλλα πρόσωπα 
για το σκοπό της συλλογής, της σύνθεσης και της ερμηνείας πληροφοριών για την αγορά. Η Swissquote 
Bank δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει ή να διατηρεί τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, με βάση τις πληροφορίες αυτές, εν όλω ή 
εν μέρει. 
Η Swissquote Bank απαγορεύει ρητώς την αναδιανομή του υλικού αυτού, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την 
έγγραφη άδεια της Swissquote Bank και η Swissquote Bank δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες 
τρίτων στον τομέα αυτό.© Swissquote Bank 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που 
αναφέρονται και χρησιμοποιούνται για την έρευνα που αποτελεί βάση του παρόντος εγγράφου είναι 
αξιόπιστα, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι αυτά τα δεδομένα είναι σωστά, και η Swissquote Bank και οι 
θυγατρικές της δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ή σχετικά με 
την ορθότητα, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Το παρόν 
έγγραφο δεν αποτελεί σύσταση για την πώληση ή/και την αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων και δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ως προτροπή ή/ και προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Το έγγραφο 
αυτό αποτελεί τμήμα οικονομικής έρευνας και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή για τη 
διαπραγμάτευση αξιογράφων ή οποιουδήποτε άλλου είδους επένδυσης. 
 
Παρά το γεγονός ότι κάθε επένδυση περιλαμβάνει κάποιο βαθμό κινδύνου, ο κίνδυνος απωλειών σε σχέση 
με τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές forex μπορεί να είναι σημαντικός. Ως εκ τούτου, αν σκέφτεστε να 
προχωρήσετε σε συναλλαγές στη συγκεκριμένη αγορά, θα πρέπει να έχετε επίγνωση των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτό το προϊόν, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε μία τεκμηριωμένη απόφαση πριν από την 
επένδυση. Το υλικό που παρουσιάζεται εδώ, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή ή στρατηγική. Η 
Swissquote Bank καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να χρησιμοποιεί αξιόπιστες, επεκτατικές πληροφορίες, 
αλλά δεν παρέχει εγγύηση ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς ή πλήρεις. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία 
υποχρέωση να σας ειδοποιούμε σε περίπτωση αλλαγών στις απόψεις ή τα διαθέσιμα στοιχεία. Τυχόν τιμές 
που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντιπροσωπεύουν 
εκτιμήσεις για επιμέρους τίτλους ή άλλα μέσα.


