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Dow Jones Ind.
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DAX
CAC 40
Swiss Market
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Price
26.119,47
2.895,45
12.096,41
5.348,87
8.937,50
26.912,00

RSI14 65ma RSI
63,81
56,69
59,31
58,80
40,77
44,71
47,35
47,53
46,63
54,12
42,04
40,09

%B ADX DI14+ DI14- Short Term
0,79 8,00 25,00 17,00
Neutral
0,63 5,00 21,00 19,00
Neutral
0,34 17,00 17,00 31,00
Neutral
0,43 11,00 22,00 27,00
Neutral
0,37 8,00 19,00 23,00
Neutral
0,28 14,00 24,00 32,00
Neutral

Trend
Up Trend
Up Trend
Down Trend
Down Trend
Down Trend
Down Trend

ΚΜΟ65
25.288,41
2.822,32
12.429,88
5.392,07
8.893,13
28.137,41

Hi65days
0,00
2.916,50
12.886,80
5.539,41
9.213,21
30.519,29

Mid Term
Low65days
0,00
UPWARD
2.691,99
UPWARD
11.865,47 DOWNWARD
5.226,31
DOWNWARD
8.372,90
UPWARD
26.191,44 DOWNWARD

INDEX:
The relative power index, or RSI of 14 days, determines overbought or oversold market conditions. It is measured on a scale of 0 to 100.
Indications below 20 show over-selling, while the indications above 80 indicate over-buying.

RSI14

The 65-day moving average of the 14-day RSI is measured on the same scale as RSI. It works in conjunction with RSI.
RSI results over 65 days Moving Average show support for upward RSI movement, values below 65 days M.O. show the opposite.

65maRSI
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SMA65

Formula% B shows us where the value is relative to the Bollinger strips. Continuous values close to 1 mean dynamic upward disposition, consecutive values
close to zero indicate dynamic downward disposition.
Ascending or Incremental escalation of% B either from extreme values or from the middle value of 0.50 precedes us for analogous motion. 1 defines the upper
Bollinger, 0.50 middle and zero down.
The middle Bollinger is the 20-day M.O.
The ADX Middle Direction Indicator measures the power of the trend, without affecting its direction. When it is over 26 means there is a trend.

The positive direction indicator DI + measures the positive force of the trend. The negative direction indicator DI- measures the negative force of the trend.
Whichever is higher than the other leads the trend to its side. The ideal entry point is exactly when one of the two gets higher than the other, with ADX values
higher than 26, of course.
This oscillator: Accumulator - Distribution, AD%, is a 10 day volume oscillator in relation to the closing opening prices as well as the extreme values that the
share receives each day.
When it is positive, it means an upwardly available price, supported by the volume. The reverse is true for its negative values. It is used to confirm or not, the
strength of each short-term motion.
The 65-day Moving Average, SMA65, is a trend indicator. Specifically, the average is 3 months in business days. When the value is higher than SMA65 shows
Upward Medium Voltage.
When the value is below SMA65 it shows Descending Medium-Term Trend. It can also act as a conservative entry point when the stock gets more than SMA65.
Short-term movement
Mid-term movement

Movement up to calculation date.
Movement up to calculation date.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το παρόν κείμενο έχει συνταχθεί και εκδοθεί από την N. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
στην Ελλάδα.
Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της εταιρίας
Το παρόν κείμενο έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Δεν προορίζεται και δεν θα πρέπει να
εκλαμβάνεται ως πρόταση για την διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συμβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε
οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση διαπραγμάτευσης (dealing) πριν από
την έκδοση του. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εμπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η N. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή
Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληροτητά τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείμενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση
την στιγμή της έκδοσης και μπορεί να μεταβληθεί χωρίς καμία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται οτι δεν καταρτίστηκε σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση
της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείμενο δεν λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες
των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που προέρχονται στην ενημέρωση αυτή προτού λάβουν
οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις.
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν κείμενο εμπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του κεφαλάιου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούμενες
αποδόσεις ενός χρηματοπιστωτικού μέσου δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου εκπεφρασμένου σε νόμισμα διαφορετικό απο
εκείνο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να μειωθεί ως αποτέλεσμα συναλλαγματικών διακυμάνσεων.
Ρητά επισημαίνεται ότι η εταιρία διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική βασιμότητα των εν λόγω δεικτών τεχνικής ανάλυσης, προς αποκλειστική και πιθανή
μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. Τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Επίσης, οι
προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Τέλος, η N. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή
να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν.
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