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Tisdagen den 30 oktober 2012

OMXS 30 index 1 055,57
OMXS 30 noterade årets högsta nivå vid 1 128 den 16 mars
och sedan fick vi in 1 119 som en lägre topp 6 månader senare
och då den 14 september. Från denna senaste topp har vi fått in
en lägre topp den 18 oktober, vilket ger oss en fallande trend.
Det enda argumentet mot detta är att den lägre toppen kom in
för lågt vid 1 084 mot den naturligare nivån 1 096 eller högre.
Detta innebär att index nu är i en fallande trend och det som
kan ändra på detta är en stängningskurs på 1 100 eller högre. De
veckobaserade tekniska indikatorerna nedan är fallande och ger
oss anledning att räkna med fortsatt nedgång en tid om vi bortser
från tillfälliga motreaktioner uppåt under kortare perioder.
Om jag tolkar det hela rätt kan vi få en fortsättning på den
toppformation som egentligen inleddes redan i januari 2011, där
index slog i taket vid 1 183. Från den dagen har intervallet 1 1001 200 utgjort ett lock som varit ett avgörande motstånd.
Det finns anledning att räkna med att detta intervall kan testas
igen men inte brytas i det att toppformationen fortsätter att skapas
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innan det sedan är dags för en
större nedgång. Just nu finns det
anledning att räkna med att
toppformationen blir en utdragen
historia som delvis kan ge
nedgångar på 8-12 procent utan
problem men att index sedan
återhämtar en hel del och
fortsätter toppformationen.
Men när hela topprocessen är
klar handlar det sedan om en
längre period med fallande kurser,
där andra halvan av 2013 och en
stor del av 2014 ser ut att kunna
leverera en hel del på nedsidan.
Men de avgörande lågpunkterna
ser ut att komma in först under
2018. Under denna långa
nedgångsperiod kommer index
med jämna mellanrum att vända
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uppåt och ge en hel del procentuellt men det är svårt att fånga
dessa då det kan förväntas att vända snabbt uppåt men ta slut
bara efter 13-18 veckors uppgång.
Det intressanta är att vi så sent som denna vecka fått in nya
rekordnoteringar för en del aktier och dessa ser ut att kunna
fortsätta ytterligare. Vi kan jämföra detta med toppen 2000 som
kom in i mars medan de sista aktierna toppade så sent som i
början av november samma år med en fördröjning gentemot index
på hela 8 månader. Jag är inte främmande för att vi får se en
liknade utveckling även denna gång.
Vi får nu när vi kommer in i november månad lägga till utfallet
i presidentvalet. Vinner Obama får vi vara beredda på att
marknaderna i första hand i USA reagerar negativt under slutet
av året inför rädslan av nya skattehöjningar för bland annat
aktievinster. Omvänt gäller om Obama inte vinner, vilket kan
förväntas ge ett lättnadsrally under några månader innan det hela
ändå tar slut med en topp i början av nästa år. Stockholmsbörsen
borde hänga på en uppgång i New York och definitivt följa med
nedåt om New Yorkbörsen faller. (IC)

Stochastic
Indikatorerna nedan ger fler budskap, vilket drar åt olika håll.
Vilket egentligen bara förstärker den osäkerhet marknaden visat
en längre tid.
De månadsbaserade tekniska indikatorerna är stigande och
har så varit under en längre tid, vilket ger oss anledning att räkna
med att dessa ger positiva signaler även fortsättningsvis under
hösten.
De veckobaserade tekniska indikatorerna är fallande och har
så varit under de senaste 4-5 veckorna. Nedgången inleddes från
höga nivåer (över 80) och har nu kommit ned en bra bit, vilket
ger oss anledning att räkna med mer på nedsidan under hösten.
De dagsbaserade tekniska indikatorerna är stigande men de
är trevande och visar inte på den kraft vi är vana vid efter att de
varit nere på låga nivåer. Det ger oss anledning att i första hand
se en dragning uppåt men uppgången kan lätt brytas och ge en
fortsatt nedgång mot lägre nivåer.

Kurser
Tidscykelanalys
Hösten 2012
6-7 november
I år lägger vi våra kurser i
Spanien på Teneriffa under
perioden 6-7 november.
Programmet är på 6 timmar per
dag och innehåller genomgång av
olika
indikatorer,
där
Stochasticindindikatorn är den
viktigaste.
Tidscyklerna består av de långa
rytmerna på flera år och de
medellånga rytmerna på 4-8
månader. dessa kompletteras sedan
med de kortare på 6,5-13 veckor.
Tid: 6-7 nov
Plats: Las Americas, Teneriffa
Pris: 3 600 per dag
Plats: Wing SunPrime,Las
Americas
Tendens fyller 20 år under
hösten 2012 och det firar vi med
att ge alla som gått kurserna tidigare
50 procents rabatt vid bokning av
båda dagarna. Rabatten gäller
oavsett om du gått kurserna i
Sverige elle utomlands.
Vid bokningen ange tidigare
kurstillfälle om du vill åtnjuta
rabatten.
Förfrågningar o information
mona@tendens.se eller
telefon 0911- 92701.
Boka resa och boende genom
Resia och Eva-Lena Berkvist på tel
0911 - 55 90 10
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Lång sikt: Månadsstochastic 74,5 och 68,4 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 39,6 och 54,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 42,1 och 35,9 stigande
Inställningen är 14, alltså 14 dagar, 14 veckor, 14 månader
med ett glidande medeltal på 5.
Det första angivna värdet är stochastickurvan och det andra
värdet är dess glidande medeltal. Om det första värdet är högre
än det andra betyder det att vi har en stigande trend omvänt
gäller om första värdet är lägre.
Stochasticvärdet kan maximalt nå 100 och som minst 0. I
den tekniska litteraturen beskriver man ofta ett värde över 80
som överköpt och ett värde under 20 som översålt. För egen
del är jag försiktig med att använda denna beskrivning, då den
lätt kan missuppfattas. Överköpt betyder inte att vi
nödvändigtvis ska sälja ett innehav utan det betyder att vi haft
en uppgång under en längre tid och en stark trend, speciellt om
det är vecko- och månadsgraferna vi betraktar.

Tidscykler
Under de senaste månaderna har viktiga cykler gått i mål,
vilket indikerar på att index är inne i en större toppformation.
Vi har en under mycket lång tid haft en 5-årig rytm som satt
tydliga markeringar för index. Denna 5-åring brukar vi också
ange med en rytm på 60 månader. Vi jobbar också alltid med
fraktionerna 15, 30, 45 månader men där 60 månader är en stark
rytm som gett avtryck i våra grafer under de senaste 30 åren.
Det handlar inledningen augusti 1982 som leddes till en topp
oktober 1987 och vidare till avgörandet i oktober 1992. I oktober
1997 fick vi in en topp som sedan 60 månader senare levererade
en lågpunkt i oktober 2002. I oktober 2007 var det dags för en
topp och nu i år har vi fått in en topp i september lite förskjutet
på grund av medverkan av andra rytmer. Toppen kom in några
veckor för tidigt mot den förväntade reaktionen i början av
oktober. Men då det alltid är flera tunga rytmer inblandade i
avgörande skeden måste vi alltid ha koll även på andra rytmer
men denna 5-åring har varit tydlig i utvecklingen under hela
den 30 åriga börsperiod vi varit med om sedan 1982.
Jag har tidigare beskrivet den viktiga 30 åriga rytmen, som
även kan beskrivas som 180 månader. Den inleddes i augusti
1982 och gick i mål med en topp för index vid 1 094, den 20
augusti i år.

6

Går vi sedan in på den rytm
som jag oftast benämner 45veckorsrytmen kan vi se ett
tydligt mönster i viktiga
vändpunkter. Börjar vi redan i
mars 2003, när börsen bottnade
innan Irakkriget bröt ut. Lägger
vi på 225-227 (5 x 45) veckor på
marsbotten hamnar vi under
första halvan av juli 2007 och den
topp som index gav vid 1 322
innan allt rasade ihop den gången.
Lägger vi på ytterligare 180-182
(4 x 45) veckor hamnar vi på
topparna i januari 2011 vid 1 1821 183. Dessa toppar gäller än i
dag som högsta notering sedan
dess. Lägger vi på ytterligare 9091 (2 x 45) veckor på
januaritoppen 2011 hamnar vi på
första halvan av oktober i år och
de toppar vi haft dels den 5
oktober och dels den 18 oktober.
Dessa toppar sticker inte ut som
de allra högsta men reaktionerna
har vi fått.
Vi kan även utgå från botten i
mars 2003 när vi tar fram
årscykeln på 3 år men vi vet att
varje år efter en viktig topp eller
botten finns det anledning att
vara beredd på en reaktion. För
den som vill sätta in 3-åringen i
en 45 veckors perspektiv handlar
det om 156 veckor vilket är det
samma som 3,5 x 45, vilket ger 6
år som 7 x 45 veckor.
Nu utgår vi från mars 2003
och går först bakåt 3 år och där
hittar vi rekordnoteringen för
index i mars 2000. Sedan går vi
framåt till mars 2006 och
konstaterar att vi fick in en
avgörande topp de första dagarna
av april månad med en avvikelse

Utges av Tendens i Sverige AB, Box 231, 941 25 Piteå. Telefon 0911-927 01, fax 0911-927 03.
www.tendens.se E-post: info@tendens.se
Mottagare av marknadsbrevet BörsTENDENSer rekommenderas
attt komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt. Tendens påtar sig inte något ansvar för
direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av detta marknadsbrev.
Tendens AB äger egna aktier i börsnoterade bolag i huvudsak bland börsens Large Cap. Copyright 2003 Tendens i
Sverige AB

Nr 34 /2012 (sid 4 av 18)

BörsTENDENSer 20 år

på 3 veckor. Tar vi sedan och lägger till ytterligare 3 år hamnar
vi i mars 2009 och där fick vi inledningen på uppgången efter
finanskraschen, när index bottnade på 593.
På detta lägger vi sedan på ytterligare 3 år och är då framme
vid den 16 mars 2012 och årets högsta notering på 1 128. Denna
topp kan bli årets högsta men det är inte det viktigaste utan att
vi fick en tydlig reaktion även i mars 2012. Detta leder oss att
redan nu lägga ut mars 2015 som en viktig punkt. Det är långt
till dess men håller vi rytmerna vid liv är det inga problem att se
vad som är på gång då. Nu när vi fått in toppen i år på den 16
mars gör vi den enkla delen genom att lägga på 6 månader, vilken
är en kortare rytm som rullar mellan toppar och bottnar.
Fredagen den 14 september fick vi in 1 119 och det är på
dagen 6 månader (26 veckor=180-182 dagar) efter fredagen den
16 mars. Det fattades bara 9 punkter till 1 128.
Utgår vi på nytt från mars 2009 och den botten som hade då
och lägger på 3,5 år, vilket är det samma som 180-182 (4 x 45)
veckor landar vi också kring den 14 september. Detta stärker
värdet av toppen den 14 september.
Nästa viktiga punkt är 45 månader från marsbotten 2009 och
den landar i början av december 2012.
Nu har vi även en sista tung rytm som ska landa innan vi kan
inrikta oss på en mer långsiktig nedgång där flera rytmer
samverkar. 30-åringen gick i mål i augusti som jag beskrev tidigare
och 18 åringen (som jag inte berört denna gång) gick i mål redan
i mars 2000 och den driver nedåt sedan dess och ska landa 2018.
Med hjälp av 30 åringen blir pressen nu större på index och när

sedan 38-åringen går i mål i slutet
av året (eller mer grovt under
vintern) finns det ingen för mig
känd rytm som kan hålla uppe det
hela utan sedan ska även denna
rytm ge sitt bidrag till den
negativa delen.
38-åringen inleddes sin
uppgång i december 1974 och ska
nu gå i mål under den nu
påbörjade vintern för att sedan ge
en nedgång under de följande 4
åren med en lågpunkt i slutet av
2016 eller möjligen i början av
2017. Just nu spelar tidpunkten
för en kommande boten inte så
stor roll men vi har i varje falla
den grova kartan ritad.
Det man kan fråga sig med
denna träffsäkerhet med de olika
rytmerna är om det är någon som
sitter och styr det hela med denna
precision. Frågan kan inte
besvaras då det i så fall skulle
vara en olaglig handling om
någon gjorde det. Men vi ser ändå
tydliga indikationer på att så är
fallet i USA men det är ingen som
törs bevisa det ännu.
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New Yorkbörsen
S&P 500 index

Under första halvåret 2012
kommer vi att lägga upp
videoanalyser på Youtube av
OMXS30 index, Oljepriset, Guld ,
Dollarn med flera instrument.
Med cirka en veckasmellanrum
kommer vi att ladda upp nya
analyser.
Prenumerera på analyserna
antingen via Youtube eller
Facebokk så får du ett mail varje
gång vi laddat upp en ny analys.
Vi kommer även via vår
hemsida www.tendens.se länka till
analyserna.
Nya uppdateringar denna vecka
hittar di via:
http://www.youtube.com/
watch?v=FscFyScIVKQ

Våra filmer har nu setts
av över 15 100
besökare.
Vi får följa efterspelet av
Liborärendet,
där
man
manipulerade räntenivåerna i
London i första hand men en stor
del av aktörerna satt och sitter i
New York. Där har vi ännu inte
sett slutet på denna process och
sett vilka som agerade tungt.
Möjligen mörkas det hela ännu en
gång, vilket återstår att se.

1 411,94

S&P landade på 666 den 6 mars 2009 i slutet av finanskrisen
I, som pågick under tiden sommaren 2007 till våren 2009. Det
är nu 666 + 666 (1 332) dagar sedan denna lågpunkt sattes. Det
gör att vi denna vecka är inne i ett avgörande skede, då det inte
sällan blir en tydlig reaktion i index. Efter en uppgång på de
första 666 dagarna fick in en topp i januari 2011, där vi bara fick
en mindre reaktion men den kom in 12 punkter över 1 332. Det
lustiga i sammanhanget är att vi i Stockholm satte vår topp vid
1 182-1 183 då och inte varit över dessa toppar från den 4 och 9
januari 2011.
En annan viktig rytm som är aktiv nu är från samma tidpunkt
och den är på 45 månader och den går i mål i början av december
och den bör ge en ny topp. Denna topp kan lika väl bli en lägre
topp som än högre topp, då tidpunkten inte ger höjden utan en
indikation på en topp.
Högsta notering för S&P 500 så här långt är 1 475 från den
14 september och den har följts av en lägre topp vid 1 464 den
18 oktober. Det ger oss nu en fallande trend men då index
fortfarande är på höga nivåer finns det anledning att räkna med
att index kan bryta uppåt men då krävs en stängningskurs över
1 475 för att kunna ge en positiv trend ytterligare en tid. Då
kommer vi in på valet i USA som troligen blir helt avgörande för
den fortsatta utvecklingen för index.
Presidentvalet i USA är den 6 november och ju jämnare
opinionssiffrorna inför valet blir desto osäkrare blir marknaderna.
Vi kan förvänta oss att en nedgång under årets sista månader
om Barak Obama vinner valet. Med tanke på de skattehöjningar
som aviserats från hans administration kan vi räkna med att många
väljer att realisera sina vinster och lämna börsen för en tid, vilket
kan dra med sig andra aktörer som agerar på den fallande trenden.
Det omvända är logiskt att räkna med om Mitt Romney vinner
valet. Han förväntas stimulera företagen och till och med sänka
skatterna för grupper utvalda grupper. Men det räcker för många
att känna en lättnad bara det faktum att Obama inte blir omvald,
vilket i sig kan bli kursdrivande.
Slutsatsen blir att vi redan sett topp den 14 september vid
1 475 om Obama sitter ytterligare en fyraårsperiod. Det andra
alternativet med Romney som president kan ge börsen ett rally
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in över årsskiftet och som ger en sista
uppumpning inför slutmålet (ny
rekordnotering) innan det hela sedan likväl
vänder nedåt.
En frågan som aktualiseras är om Henry
Kissinger är ute i politiskt syfte när han
tidigare i höst luftade uppfattningen att Israel
inte finns om 10 år. Var det för att se till att
vissa grupper etablerar ett strakare stöd för
Romney som förväntas bli mer Israelvänlig
som president.
Obama har visat ett ökat avståndstagande
till Israel och tog inte emot Netanyau vid hans
besök tidigare i höst.
Israel har laddat starkt under lång tid för
ett angrepp på Iran och har militärt tränat hårt
för ett intensivt angrepp på landet, enligt
israelernas egna uppgifter.
Turerna kommer att bli många framöver
och frågan är närmast vilken händelse som
kommer att ge börsen den avgörande
vändningen.

Enskilda aktier
Ericsson B 58,05
Ericsson kom med sin rapport i fredas och aktien
föll till 57,40 kronor som lägst då och under
måndagen fick vi in en lägsta notering på 57,50 kronor
och trenden är fallande nu efter att aktien började
tappa efter den 17 augusti och toppen vid 67,80
kronor.
De tekniska indikatorerna nedan är fallande och
det ger oss anledning att räkna med att vi får mer på
nedsidan innan det blir utrymme för en mer utdragen
motreaktion uppåt. I dagsläget har aktien ett motstånd
vid 60,00 kronor vid tillfälliga uppgångar och ett stöd
vid 56,00 kronor. Detta stöd testades en första gång
den 18 juli i samband med delårsrapporten för Q2.
Då sattes lågpunkten till 55,90 kronor, vilket också
är lägsta notering för året Vi får gå tillbaka ända till
hösten 2008 för att hitta lägre noteringar.
De tekniska indikatorerna nedan ger på dagsbasis
anledning att räkna med en fortsatt dragning nedåt
innan det blir dags för en uppgång under en tid på 13 veckor, i första hand. Vi får avvakta utvecklingen
och se om vi kan fånga in en kommande vändning.
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Toppnoteringen den 12 maj
2011 kom in på 96,65 kronor. Vi
brukar räkna med ett viktigt stöd
vid cirka 50 procent av en
toppkurs, vilket i detta fall
innebär området kring 50,00
kronor. De generella stöd vi alltid
har ligger vid 52,00 kronor och
48,00 kronor och det är i det
området vi får börja förbereda för
en kommande uppgång.
Vi har därmed ett värde att gå
på sedan får den löpande
utvecklingen ge oss mer
information framöver som i bästa
fall kan första budskapet. (IC)

Stochastic

BörsTENDENSer 20 år

Kort sikt: Dags stochastic 30,0 och 42,8 fallande
Rörelsefaktor tid= 8 dagar Pris 4,00
Motstånd 60,00 och 64,00 Stöd 56,00 och 52,00

Nokia 17,73
Nokia var ned till 16,92 kronor som lägst under måndagen
för att sedan vända uppåt i en motreaktion, där motståndet vid
18,00 kronor nu tar emot. Jag ser en uppgång som tillfällig nu
efter att aktien börjat tveka och de veckobaserade indikatorerna
börjat falla.
Jag räknar med att aktien har mer att ge på uppsidan men vill
vänta ut de negativa signalerna så att de får göra sitt innan vi får
nya positiva signaler i ett senare skede.
Skulle 18-nivån brytas nu finns det dock utrymme för en
tillfällig uppgång till 21,00 kronor men en sådan utveckling är
osäker. (IC)

Lång sikt: Månads stochastic
14,2 och 16,2 fallande
Medellång sikt: Vecko
stohastic 13,2 och 26,9 fallande
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Hennes & Mauritz 225,70

Boliden 117,10

H&M var ned till 223,90 kronor som lägst under måndagen
och vi har ett stöd vid 222-223 kronor som nu ser ut att kunna
hålla för ett test och ge en tillfällig motreaktion uppåt. Trenden
är sedan tidigare fallande och det ger oss anledning att söka lägre
nivåer efter en tillfällig uppgång som har motstånd vid 229 kronor
och 236 kronor. (IC)

Boliden noterade 119 kronor
som högst den 19 oktober för att
sedan falla tillbaka under några
dagar och sätta 112,10 kronor
som en högre botten den 23
oktober.

Swedish Match 241,30
Match noterade sin topp vid 294,50 kronor den 20 juli och
har sedan dess gått in i en fallande trend och bekräftat att den
långsiktiga uppgången var avslutad.
Idag kom bolaget med rapporten för Q3 och den blev en
besvikelse vilket fick aktien att falla och fortsätta sin fallande
trend, där vi nu närmast har ett stöd vid 229 kronor. Långsiktigt
är det lägre nivåer som gäller via 215 kronor och nedöver. Även
om aktien sedan en tid tillbaka är inne i en intensiv fas nedåt
kommer vi att få tillfälliga uppgångar att agera på framöver. Men
det är mycket aktier som nu ska byta ägare efter att de tunga
långsiktiga placerarna nu och sedan en tid tillbaka minskat sina
innehav. (IC)

Sedan denna låg punkt ha
aktien börjar stiga på ett trevande
sätt, där vi nu har 120 kronor som
första motstånd och 124-126
kronor som ett andra motstånd.
På den senare nivån hittar vi årets
högsta notering vid 125,60 kronor
från den 9 februari. Det ger oss
anledning att nu i början av
november vara beredda på att vi
får en ny reaktion 9 månader
senare. (IC)
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Lundin Mining 34,36

BULL & BEAR

LUMI har nu testat motståndet vid 36,00 kronor vid flera
tillfällen den senaste tiden utan att lyckas etablera sig över
motståndet. Högsta notering fick vi in så sent som den 22 oktober
vid 36,50 kronor. Jag ser det som positivt att aktien tar en paus
i uppgången innan vi i ett senare skede får ett genombrott av 36nivån och får en fortsatt uppgång. (IC)

TENDENSer

Semafo 25,86
Semafo noterade 31,00 kronor som högst den 21 september
för att sedan gå in i en rekylfas. Aktien har nu brutit ned under
den viktiga stödnivån vid 26,00 kronor och ser ut att kunna
fortsätta ytterligare en del innan en motreaktion uppåt infinner
sig. Nu har aktien motstånd vid 27,00 kronor i kommande
uppgång. (IC)

Lundin Petroleum 155,70
LUPE satte en topp vid 166 kronor den 25 september för att
sedan falla under de följande 30 dagarna och ge en lågpunkt vid
152,10 kronor den 24 oktober. Från denna lågpunkt trevar sig
aktien nu uppåt i det som ser ut som en tillfällig uppgång med
161 kronor som motstånd. Finns det utrymme för en fortsättning?
Svaret är ja men då får vi vara vaksamma på en eventuell lägre
topp kring den 10 november. Med en lägre topp får vi inrikta oss
på en reaktion nedåt och en väntan på att nya positiva signaler
infinner sig. (IC)

PA Resources 0,50
PAR var ned till 0,41 kronor för en kort tid sedan (24 okt)
efter att bolaget beslutat att skjuta upp delårsrapporten för att
försöka hitta en finansieringslösning. 41 öre är nu lägsta notering
i hela den nedgång som inleddes från mycket höga nivåer för
drygt fyra år sedan.

BULL & BEAR TENDENSer
ett marknadsbrev, där vi analyserar
olika marknader, så som Olja,
Guld, Silver, Koppar, Vete, OMXS
30 index, Valutor och enskilda
aktier. Analyserna ger sedan
indikationer på utvecklingen för
BULL och BEAR certifikat.
Certifikaten handlas med en
hävstång på 1,5-3,0 beroende på
vilket certifikat det gäller.
Dessa BULL och BEAR
certifikat kan du sedan handla via
din bank, fondkommissionär eller
närmäklare precis som en vanlig
aktie med samma kurtage, som på
aktier.
Utgivningen av BBT sker
normal
vid
13:00-tiden
utgivningsdagen. BULL & BEAR
TENDENSer utkommer varannan
börsdag, vilket ger 30 nummer per
kvartal.
Priset för en 3-månadersperiod
är 965 kronor inkl moms.
Distribution sker via e-post eller
fax. Vill du prova 1 månad (10
nummer) är priset 485 kr inkl
moms.
Beställningar och
förfrågningar skickar till:
mona@tendens.se eller telefon
0911-927 01. Se www.tendens.se
för olika erbjudanden

Det finns i dagsläget inga signaler på att botten är nådd, vilket
ger oss anledning att se en möjlig fortsättning till 30 öre på sikt.
Men skulle vi få in positiva signaler förändrar det hela bilden
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men det är inget vi spekulerar i just nu utan följer aktien allt
längre ned. (IC)

Alliance Oil 51,35
AOIL var ned till 50,00 kronor som lägst den 24 oktober och
satte då en ny lägsta notering för året. De dagsbaserade tekniska
indikatorerna är nu stigande och det ger oss anledning att räkna
med först ett test av motståndet vid 52,00 kronor. När sedan
motståndet bryts sätter vi ut nästa motstånd till 56,00 kronor
men vi får hålla i minnet att det än så länge handlar om en
bottenformation vilket innebär att aktien kan svänga en hel del
innan vi får den stabilisering vi vill se. (IC)

Autoliv 378,80
Autoliv reagerade vid motståndet 436,00 kronor, vilket gett
en mycket tydlig rekyl, samtidigt med två fallande toppar. Även
motståndet markerades av en lägre topp sedan nivån 465,00
kronor, den 14: e mars i år. Därmed har nu en starkt fallande
trend utvecklats. Det fanns möjlighet att bryta trenden vi nivån
450,00 kronor, men aktien missade chansen. Sista möjligheten
till reparation finns nu vid stödet och bottnarna längs nivån
370,00 kronor, men den negativa trenden är redan stark, även
om det nu förväntas bli en motrekyl med motståndet 390,00
kronor. (BB)

Axfood 247,90
Axfood närmar sig nu ett kritiskt läge, med ett antal historiska
toppar, ända sedan slutet av år 2010. Området markeras också
av den uppåtgående trendens huvudmotstånd. Därmed finns
också ett starkt rekylområde kring 250,00 och 255,00 kronor.
Samtidigt har det också skapats en negativ trend sedan all time
high, under inledningen av år 2007, med fallande toppar. Bryts
inte denna trend, kommer den att ta över och bli kraftigare, med
fortsatt nedgång som följd. Det finns då ett viktigt och avgörande
stöd vid 240,00 kronor, vilket också markerar trendbotten hos
den korta uppgångstrenden. Det finns då förväntan om motrekyl
vid stödet, vilken får 245,00 kronor som motstånd, samtidigt
som det ännu håller emot för nuvarande nedgång. Det är nu

signalerna i detta område som
skall ge vidare besked om styrkan
i rörelsen. (BB)

Elekta 94,60
Elekta har klättrat ända upp
till trendmotståndet i den långa
trend som började under slutet av
år 2008. Detta innebär rekyl, men
ännu finns inte några
nedgångssignaler på plats. Det
innebär att kommande toppar
och bottnar blir avgörande för
bedömningen av fortsättningen
och kommande trendbrott. Ännu
är det nivån vid 90,00 kronor
som utgör det viktigaste stödet.
Bryts detta stöd, handlar det om
en nedgång inom korridoren, i
första hand. Det finns då också
skäl att titta efter en lägre topp
eller dubbeltopp inom nuvarande
rörelse. (BB)

Getinge 206,30
Getinge rör sig fortfarande
inom en positiv trend, där kurvan
nyligen bröt motståndet vid
200,00 kronor, vilket nu bildar
stöd. En fortsatt uppgång kan då
ske, med hjälp av detta stöd, där
nästa kontrollpunkt finns vid
210,00 kronor. Det finns sedan
också ett trendmotstånd vid
220,00 kronor. Eftersom kurvan
befinner sig på höga nivåer, med
en medellång indikator på 90
procent, finns det nu också
anledning att studera rörelse mer
detaljerat, när det gäller
kommande bottnar och toppar.
(BB)
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Nordea 60,80

Telia 44,14

Nordea reagerade med rekyl vid motståndet 66,00 kronor,
vilken nu har nått ned till stödet vid 60,00 kronor. Detta stöd är
avgörande för den fortsatta uppgången, där kurvan annars bryter
den korta uppgångstrenden. Vid motståndet har det då bildats
två toppar, där föregående topp utvecklades under mars i år.
Därmed kan detta bilda en toppformation, men allt beror på om
stödet håller. Bryts stödet, finns ett undre stöd och en livlina vid
58,00 kronor. (BB)

Telia reagerade tydligt för
motståndet vid 49,00 kronor,
vilket nu skapat den rekyl som
fortfarande pågår. Nuvarande stöd
markeras samtidigt av ett antal
bottnar längs med 43,00 kronor.
Denna nivå utgörs också av
trendbotten i den fleråriga
trenden, vilket då kommer att bli
en viktig avstämningspunkt.
Nivån förväntas ge en motrekyl i
första läget. Därefter blir det
viktigt att studera kommande
botten och topp, för att bedöma
kommande utveckling närmare.
Möjligen spelar också turerna
kring Telias affärer in också för
aktiens trovärdighet, samtidigt
som det pågår ett stort
omställningsarbete i branschen,
där gamla marknader bryts ned
och nya skapas. (BB)

SCA 131,10
SCA toppar nu sin uppgång, genom att nå över motståndet
vid 130,00 kronor. Samtidigt når kurvan upp till den långa
trendens huvudmotstånd, vilket då innebär rekylläge och risk
för att en vändning närmar sig, även om kurvan kan göra ett
sista ryck. Den medellånga indikatorn finns samtidigt nära 100
procent. Det finns då två stöd, vid 125,00 kronor och vid 120,00
kronor, där det undre stödet är viktigt, då det markerar
trendbotten i den korta uppgångstrenden och där ett genombrott
direkt signalerar större nedgång. Ännu finns inga nedgångssignaler
på plats, men det finns anledning att nu följa utvecklingen med
detaljerat. (BB)

Addnode 32,30
SKF 149,00
SKF tuffar på ännu, i en stigande trend, där aktien närmar sig
en viktig avstämningspunkt, i och med motståndet vid 155,00
kronor. Detta motstånd markeras redan av den föregående
toppen, vilket understryker betydelsen. Samtidigt finns det också
en trenddelare som pekar mot detta motstånd. Det finns också
en fallande trendlinje längs med lägre toppar, efter vändningen
under april, föregående år, vilket alltid är en varningssignal, och
borde leda till att en rekyl utvecklas. Sedan finns det skäl att
invänta mer detaljerade signaler, för att bedöma fortsättningen,
då det skulle kunna finnas lite mer luft i uppgången, men det
blir ännu bara spekulativt. (BB)

Addnode låter ännu rekylen
verka ut, där stödet vid 32,00
kronor kommer att vara en viktig
avstämningspunkt, då det finns en
trendbotten där. Detta betyder då
att den uppåtgående trenden är
obruten ännu, men det är också
just signalerna vid en sådan
stödnivå som berättar mer om den
kommande utvecklingen. En
motrekyl måste då bekräfta en
vändning senare, samtidigt som
motståndet vid 33,00 kronor då
också måste brytas, för att
vändningen skall bli bekräftad.
Sedan är det åter motståndet vid
35,00 kronor som blir ödesfrågan,
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då denna nivå har givit en lägre topp tidigare och därför kan ta
över och styra en fortsatt nedgång. Det är därför viktigt nu att
tolka signalerna mer kortsiktigt. (BB)

Hakon Invest 113,80
Hakon Invest ligger kvar i sin uppgång, där kurvan nu närmar
sig övre nivåerna i sin rörelse. Den långa trendens huvudmotstånd
möter då kring 120,00 kronor, samtidigt som också den korta
trendens rörelse inom denna trend, möter vid samma nivå. Det
finns också en flerårig nedgångstrend, markerad av fallande
toppar, sedan all time high, under januari år 2007, vilken nu
möter med sin fallande trendlinje, just i området kring 120,00
kronor. Detta gör denna nivå extremt laddad och med starka
signaler om rekyler. Det kommer då att vara de kommande
topparna och bottnarna som kommer att berätta närmare om
utveckling och eventuell toppformation för aktien. (BB)

XACT Bear 20,50

OljeTENDENSer
med råvaror
I dag analyserar vi ett flertal oljeoch råvarurelaterade aktier, samt ett
flertal råvaror, så som Olja, Guld,
Silver, Koppar, Bly med flera
metaller.
Vi har utöka med andra intressanta råvaror.
Huvuddelen av analyserna fokuserar på aktier relaterade till alla
dessa råvaror.
Det handlar om aktier så som Boliden, Lundin Petroleum,
Alliance Oil, PA Resources,
Lappland Goldminers, DNO,
Statoil, Pearl Expl, BMOG med
flera aktier. .

XACT Bear har gjort ett försök att testa motståndet vid 21,00
kronor men det fattades ett par tioöringar för att BEAR skulle
nå hela vägen fram. Vi får inrikta oss på en dragning nedåt men
inriktar oss på en del svängningar inom intervallet 18,00-21,00
kronor. (IC)

I OljeTENDENSer tar vi med
jämna mellanrum även upp
Moskva och Oslo-börserna, då
dessa är starkt relaterade till
oljeprisets utveckling.

XACT Bull 157,50

Pris: 685 kr inkl moms för 2 månader och minst 20 nummer, vilket
ger en kostnad på cirka 34 kr
per nummer.
Nu kan du även beställa en 12
månaders prenumeration för
3 295 kr inkl moms. Kostnad cirka
27 kr per nummer
Leverans sker via epost vid lunchtid varje utgivningsdag.
Förfrågningar och beställningar:
imona@tendens.se eller telefon
0911- 927 01.

XACT Bull har testat stödet vid 155 kronor och till och med
gjort ett mindre övertramp innan vi fick en motreaktion uppåt.
Nu är det motståndet vid 161 kronor som gäller och vid nya
rekyler lägger vi sedan in 155 kronor och 148 kronor som
stödnivåer. (IC)
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Del 2

Oslobörsen

Tokyobörsen

OSE All Share index 488,64

Nikkeiindex 8 929

OSE har sin topp den 14 september vid 512 och har sedan
dess hunnit med att sätta en lägre topp den 17 oktober vid 501.
Därefter föll index ned till stödet vid 480 för att från den nivån
inleda det som nu ser ut som en tillfällig uppgång.

Nikkeiindex har de senaste
månaderna svängt fram och
tillbaka inom intervallet 8 2389 288 utan att klart visa på den
fortsatta utvecklingen. Index ser
nu närmast ut att dra sig nedåt
en tid, där vi nu jobbar med 9 000
som motstånd och 8 400 som
stödnivå. Signalerna vi får in tyder
på att index med tiden kommer
att bryta nedåt under 8 400 för att
testa 8 100 på sikt. (IC)

Index har motstånd vid 490-500 och detta måste brytas för
att vi ska kunna få mer på uppsidan i denna fas. Med tanke på
den fallande trenden är det logiskt att räkna med en ny nedgång
efter att index den närmaste tiden satt en ny lägre topp.
De veckobaserade tekniska indikatorerna är fallande och de
bidrar till den negativa bilden en tid framöver. Tidsmässigt är
det nu i dagarna 45 dagar sedan toppen den 14 september, vilket
ger oss anledning att räkna med en reaktion nedåt när vi kliver
in i november månad. (IC)
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Moskvabörsen
RTS index 1 438,48
RTS index satte som så många andra index sin topp den 14
september. Indexvärdet denna dag blev 1 595 som högst och det
ger oss nu anledning att efter den lägre toppen den 18 oktober
vid 1 528 inrikta oss på läge nivåer. Kortsiktigt handlar det om
ett motstånd vid 1 480 och ett stöd vid 1 420 och när det bryts
får vi sikta in oss på 1 360 i den fallande trend som nu gäller.
(IC)

Råvaror
Oljepriset
Brent Blend 109,4 $/fat
Oljepriset har varit ned och testat stödet vid 107 dollar oh
ger nu en tillfällig uppgång som kan ge mer på uppsidan men jag
ser den som tillfällig i första hand. Motstånd vid 111-114 dollar
inför en ny rekyl. Oljepriset har kvar sin långsiktiga signal för
uppgång och ser nu närmast ut att ladda för nästa steg uppåt i
detta ryms även en nedgång till 104 dollar förutsatt att 107nivån först bryts.

På sikt är det sedan intervallet
120-130 dollar som kommer att
bli svårtforcerat men den dag
nästa år vi får genombrottet kan
vi inrikta oss på en uppgång mot
rekordnoteringen vid 147 dollar.
Rent stödmässigt utgör 148-150
dollar vårt mycket viktiga
motstånd i den framtid som
innehåller
mycket
stora
uppgångar. (IC)

Guld 1 711,2 $/oz
Guldpriset har avverkat sin
första fas nedåt efter toppen vid
1 798 dollar den 5 oktober.
Nedgången blev ganska precis
100 dollar, då vi fick in en
lågpunkt vid 1 698 dollar. Vi ser
nu en möjlig motreaktion uppåt i
det som ser ut som en b-våg och
den kan nå 1 740 dollar men även
en något högre nivå är möjlig med
1 760 dollar som motstånd.
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I nästa fas räknar jag med en ny nedgång under 1 700-nivån
innan allt är klart för en ny bottenformation och inledning på
nästa fas uppåt. På sikt handlar den viktigaste nivå som är 1 800
dollar. denna måste brytas längre fram för att vi ska få den
köpsignal som ger oss anledning att sikta upp mot 2 000 dollar
och en ny rekordnotering. (IC)

Silver 31,8 $/oz
Silverpriset har på samma sätt som guldet avverkat en fas
nedåt, där toppen kom in vid 38,4 dollar och en lägsta notering
vid 31,5 dollar nyligen. Nu inväntar vi motreaktionen uppåt för
att kunna se en ny nedgång efter att silverpriset först varit upp
till 33,0-33,8 dollar.
I nästa fas nedåt handlar det om 39,0-30,0 dollar som ska
kunna hålla emot och börja bygga för den uppgång vi förväntar
oss under vintern och framförallt under 2013. Motståndet vid
35,0 dollar blir viktigt när det sedan testas.
Ett framtida genombrott ger oss anledning att sikta upp mot
39,0 dollar och sedan 42,0 dollar på sikt i en stigande trend som
ska kunna leda till nya rekordnoteringar om vi ger det hela en
hel del tid först för att bygga för en uppgång. (IC)
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Betydelsefulla cykliska
datum under 2012
2012-01-02
2012-02-16
2012-04-02

2012-01-27
2012-03-12
2012-04-27

2012-04-16
2012-05-16
2012-07-02
2012-08-16

2012-05-12
2012-06-12
2012-07-12
2012-07-27

2012-09-30
2012-10-16
2012-11-16
2012-12-16

2012-09-12
2012-10-27
2012-11-12
2012-12-12

Vi som jobbar med dagens
nummer av BörsTENDENSer
Björn Bergendahl (BB)
Ingemar Carlsson (IC)

BörsTENDENSer 20 år

Tolka tabellerna på följande sidor
I tabellerna på följande sidor har vi sammanställt viktiga kursnivåer
för några av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Tabellen
är byggd med aktiens namn i första kolumnen. I andra kolumnen
hittar du stängningskursen dagen innan utgivningsdagen. Sedan följer
datum för senaste köpsignal. I de fall vi väntar på köpsignalen har vi
satt ett ?-tecken. Därefter hittar du den kursnivå köpsignalen utlöstes
vid. I kolumn 5 ligger den procentuella uppgången sedan köpsignalen.
I de aktier som har en bit kvar till köpsignal anger vi avståndet till
köpsignalen med negativa förtecken. I de två följande kolumnerna
har vi satt ut två motståndsnivåer. Där vi räknar med att aktien
”fastnar” på vägen uppåt. I kolumnerna K-tidpunkt 1 och 2 avser
vi ”Kritiska tidpunkter” för respektive aktie, där vi kan förvänta
oss reaktioner.
Ex. En aktie har sitt första kritiska datum den 19:e i månaden
och ger oss en topp. Nästa datum för vår aktie hittar vi den 4:e i
nästa månad, där vi kan förvänta oss en ny reaktion i aktien. Antingen
från vi en topp eller en botten. Det är reaktioner, vändningar, vi
räknar med. Para inte ihop tid och pris på något sätt utan vi använder
oss av pris och tid separat, som helt fristående variabler.
Kolumnen ML-trend avser den medellånga trenden, så som vi
definierar den i böckerna ”Köpstrategier ...” och ”Säljstrategier ...”
med högre bottnar och lägre toppar. Kolumnen K-trend avser den
kortsiktiga trenden utifrån vår livlina som sammanbinder bottnarna
eller topparna. Livlinan beskrivs närmare i de nämnda böckerna.I
analyserna använder vi oss ibland av beteckningen, den långa trenden
och menar då den riktigt långa trenden på 6 månader eller längre.
Denna trend anges inte i tabellerna. De två följande kolumnerna
ger oss respektive akties stödnivåer i rekyler och nedgångar. Vi har
också förtydligat budskapen från ML-trend genom att ange datum
för eventuella säljsignaler. Vi sätter ut ett ?-tecken för de aktier som
fortfarande befinner sig i stigande trender. Vi har utökat med ännu
en kolumn, där vi anger toppdatum för varje aktie. Dessa datum
visar tydligt hur trenderna för respektive aktie ligger.

Nästa nummer av
BörsTENDENSer
utkommer
Tisdagen
den 13 november

Ingemar Carlsson
[ingemar.carlsson@tendens.se]
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