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OMXS 30 index 1 294,70
OMXS 30 satte en viktig topp vid 1 301 den 22 oktober och
gav sedan en reaktion nedåt. Frågan var då om det var början på
den förväntade reaktion nedåt som vi räknade med skulle vara
verksam under tiden fram till en bit in i december månad.
Möjligen fram till några dagar in i januari 2014.
Efter en mindre rekyl på 30 punkter vände index uppåt från
1 270 den 13 november för att i måndags (18 nov) sätta en ny
topp vid 1 305. Denna topp kan nu bli den nivå som ger nästa
fas nedåt under 2-5 veckor.
Det viktiga är nu då en motreaktion uppåt ska lyfta index. I
den uppgången finns det en möjlighet att index fortsätter till
intervallet 1 309-1 333 och sätter en ny topp för året. Den
förväntade rekylen kan i stället ta formen av en sidlänges rörelse
inom ett bredare intervall.
Ser vi på den mer långsiktiga bilden har signalerna indikerat
på en topp under hösten och en nedgång till en bit in i december,
där en lågpunkt möjligen kan sättas kring den 22 december. Från
denna lågpunkt förväntar vi oss en ny uppgång i början av 2014,
där en viktig topp kan komma in i februari. Alternativt kan toppen

förskjutas till en bit in på
vårkanten innan vi sedan kan
förvänta oss en mer tydlig
nedgång på 6-7 månader och av
större mått än de rekyler vi sett
under de senaste 12 månaderna.
Största rekylen under perioden
16 november 2012 fram till nu är
den från den 22 maj till 24 juni
som gav en nedgång på 149
punkter (-11,8 %). Övriga rekyler
har varit betydligt mindre och då
på bara 30-82 punkter. Tiden från
toppen vid 1 228 den 14 mars i
år har varit en stor och utdragen
toppformation som fortfarande
pågår och som nu förväntas
avslutas en bit in på nästa år.
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Uppgången under toppformationen för index har varit mest
lönsam i de aktier som varit ledande under långtid och då i första
hand från september 2011. Det har då handlat om aktier så som
Assa Abloy, SCA B, Trelleborg, Nokia med flera aktier. I denna
grupp har vi sett många nya rekord under året och en del av
dessa aktier satte nya rekord så sent som tidigare under
innevarande vecka.
Denna grupp har mer att ge framöver men då utvecklingen är
mycket blandad kan vi också konstatera att gamla favoriter så
som Swedish Match, Getingen, Electrolux B med flera redan
toppat och inledd sina resor söder ut.
Mönstret är typiskt under en toppformation, då många aktier
tidigt lämnar sina positiva trender medan andra aktier bara tickar
på uppåt som om de aldrig ska gå i mål. Det intressanta är att
den avslutande fasen oftast blir parabolisk med en accelererande
uppgång, där rekylerna blir mycket små eller helt uteblir.
Detta mönster har varit tydligast under hösten i ett flertal
mindre bolag relaterade till olja men vi kan se samma mönster
även i index om än inte lika tydligt. Där ser vi att varje ny rekyl
under de senaste sex månaderna har blivit allt kortare i både
höjd och tid.
Intensiteten leder till slut till en topp som ofta kommer in på
en högre nivå än förväntat och det är nu ett delmål vi söker för
en stor grupp av aktier inför en rekyl och en ny uppgång som
troligen ska ta de mest intensiva aktierna till viktiga toppar under
våren.
Tidsmässigt är det i mars 2014 fem år sedan uppgången
inleddes den 9 mars 2009. Det är då 60 månader eller om vi så
vill 260 veckor sedan uppgången inleddes. För oss som jobbar
med tiden som en viktig faktor på börsen innebär det en både
intressant och viktig period för många aktier och inte minst index.
Rekordnotering 1 548 från den 7 mars 2000
Högsta notering under hela 11-årsperioden 2002 till nu är
1 322 från den 13 juli 2007
Lägsta notering i långsiktiga uppgången: 593 från den 9 mars
2009
Högsta notering 2011 är vid 1 183 från den 19 januari
Lägsta notering 2011 är vid 833 från den 23 september
Högsta notering 2012 är vid 1 128 från den 16 mars

Lägsta notering 2012 är vid
941 från den 4 juni.
Högsta notering 2013 är vid
1 305 från den 18 november
Lägsta notering 2013 är vid
1 109 från den 24 juni

Stochastic
Alla tre indikatorerna nedan är
stigande och ger därmed positiva
signaler.
De månadsbaserade tekniska
indikatorerna har en bit kvar till
höga nivåer och kan därmed ticka
på uppåt fram till en bit in på
2014.
De veckobaserade tekniska
indikatorerna är uppe på höga
nivåer och ger ännu inga negativa
signaler.
De
dagliga
tekniska
indikatorerna har snabbt kommit
upp på höga nivåer efter att index
vände uppåt den 13 november.
Dessa är kortsiktiga i sina rörelser
och de kan lätta falla tillbaka om
index tvekar en tid.
Lång sikt: Månadsstochastic
77,3 och 73,4 stigande
Medellång
sikt:
Veckostochastic 88,5 och 85,9
stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,8
och 88,4 stigande
Inställningen är 14, vilket
betyder 14 dagar, 14 veckor, 14
månader med ett glidande
medeltal på 5.
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Det första angivna värdet är stochastickurvan och det andra
värdet är ett genomsnittvärde, dess glidande medeltal. Om det
första värdet är högre än det andra värdet betyder det att vi har
en stigande trend. Omvänt gäller om första värdet är lägre.
Värdet på Stochastic kan maximalt uppgå 100 och som lägst
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 nödvändigtvis att
vi ska sälja ett innehav utan det betyder att vi haft en uppgång
under en längre tid och en stark trend, speciellt om det är veckooch månadsgraferna vi betraktar.

Tidscykler på börsen
Vi har flera tunga rytmer som går i mål i början av 2014, där
den tydligaste är den på 60 månader som jag berörde ovan. Denna
5-åriga rytm inleddes måndagen den 9 mars 2009. I New York
var det den fredagen den 6 mars som blev bottendag. Nu inriktar
vi oss inte exakt på dagen utan det innebär att vi bevakar
eventuella lägre toppar för viktiga och ledande aktier för att först
identifiera trendbrott för de aktier som mer eller mindre utgör
index.
Vi jobbar ju alltid med avstämningar av rytmerna på 30, 60,
90, 120, 150 och även 180 månader från viktiga toppar och
bottnar. Detta gäller även samma rytmer men på kortare tid i
form av veckor och dagar. Dessa kortare rytmer är också viktiga
men då mer i ett kortare perspektiv.
Tar vi botten den 8 oktober 1998 och lägger på 180 månader
(15 år) hamnar vi under hösten 2013, som en viktig punkt. Jag
vill där ta in toppen den 22 oktober som en viktig reaktionsdag,
som ännu inte gjort sitt.
Under år 2000 hade vi två viktiga punkter, dels
rekordnoteringen den 7 mars och dels den lägre toppen den 5
september. Lägger vi på 150 månader (12,5 år) på dessa datum
hamnar vi på den 7 september 2012 och den 7 mars 2013. Båda
gav tydliga reaktioner i form av en topp (1 119) den 14 september
2012 och en ny topp (1 223) den 14 mars 2013.
Lägger vi sedan på 120 månader (10 år) på lågpunkten (430)
den 11 mars 2003 hamnar vi på den 11 mars 2013, vilket gav
oss den viktiga toppen vid 1 223 den 14 mars i år.

Rytmen på 90 månader (7,5
år) lägger vi på toppen den 13 juli
2007 och får då en viktig punkt i
januari 2015, vilket ser ut att
kunna ge en viktig topp då inför
en andra nedgångsfas.
Rytmen på 60 månader har vi
redan berört med utgångspunkten
9 mars 2009, som kommande vår
ska ge sin reaktion.
Tar vi sedan 30 månader (2,5
år) och lägger denna rytm på
botten den 23 september 2011
hamnar vi på den 23 mars 2014
och får ännu en rytm som slår ned
under våren 2014.
Vi kan även lägga på samma
rytm på toppen den 19 januari
2011 och får då 29 juli 2013. En
viss avvikelse men jag ser toppen
den 14 augusti relaterad till denna
rytm.
En annan viktig rytm är den
från toppen den 3 september
1929. Denna dag sattes ett
kursrekord innan börsen i första
hand i New York föll kraftigt (90
%). Den rytm vi jobbar med är
på 84,3 år (U-cykeln) och denna
rytm är fullt aktiv under perioden
10 december 2013 till den 10
januari 2014. Det ska bli
intressant att följa utvecklingen
när vi kommer in i början av
januari 2014 för att se om denna
gamla rytm kan sätta nya spår i
kurssättningen.
När det gäller de kortare
rytmerna är den 22 november av
vikt relaterat till toppen den 22
oktober. Den 22 november står
också i ett samband med toppen
den 22 maj i år, då det nu gått sex
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månader sedan denna topp sattes vid 1 258.
Av vikt är också botten 1 026 från den 16 november 2012
och med att vi nu kring den 16 november i år har anledning att
få en tillfällig topp bekräftad 12 månader senare måndagen den
18 november.

S&P 500 index 1 781,37
S&P steg till ännu en ny rekordnotering den 18 november,
som nu är på 1 802. Index är och har varit inne i en stigande
trend under lång tid och den aktuella uppgången inleddes för
precis ett år sedan. Den 16 november 2012 noterade index en
lågpunkt vid 1 343. Det går inte med säkerhet att säga att denna
fas nu är fullbordad men vi får en och annan mindre signal som
ger sådana indikationer. Men med en stigande trend i ryggen ser
vi ju alla rekyler som tillfälliga och då blir det ju lättare att se en
nedgång på 42 eller 63 punkter som mer rimlig.
Det handlar då om 1 760 och 1 739 som stödnivåer som vi
bevakar.
Index visar på en divergens på dagsbasis mellan kursgrafen
och vår stochasticindikator, vilket är en signal på att en tillfällig
nedgång är förestående. Ingen starkt negativ signal i och med att
den infaller i dagsgrafen men anledning nog att inte räkna med
några nya rekord den närmaste tiden.
Första steget nedåt brukar var högst tre dagar och det gör att
vi inriktar oss på en motreaktion uppåt inom kort.
Lite matematisk gymnastik kan vi ta till hjälp och se om vi
får in några samband som kan hjälpa oss i tolkningen inför en
rekyl nedåt.
Det är 367 dagar mellan den 16 november 2012 och den 18
november 2013. Det är vidare 459 punkter mellan dessa
tidpunkter, då vi fick in 1 802 som senaste rekord och uppgången
inleddes från 1 343. (1 802-1 343=459)
Tar vi dess värden ger de ett samband på 4:5 i tid och pris
(367/459=0,8), vilket ökar betydelse av den topp vi nyss fått
in. Detta ska bli intressant att följa och se om vi får andra starkare
signaler framöver, som ger oss anledning att räkna med att vi får
den nedgång i slutet av året som våra rytmer skvallrat om.

Om denna nedgång är på gång
letar vi sedan en lågpunkt under
senare delen av december eller i
början av året och då troligen
redan i början av januari, som
alternativ. Från denna lågpunkt
ska vi sedan inrikta oss på en ny
stark period av uppgång. Nu går
jag händelserna i förväg en del
med all den risk det innebär att
vi kommer snett. Men vi har ju
hela tiden trenden som ger oss
anledning att reagera om den
bryts.
Vi vet ju att det är Fed som
ligger bakom den manipulation
av marknaden och index som
driver uppgången genom att förse
banksystemet med likviditet.
Likviditeten driver sedan
kurserna uppåt. Denna typ av
manipulation hör ju inte till
vanligheterna och det sker ju
öppet men inte desto mindre är
det manipulation. Resultatet har
vi sett, då man lyckats med sitt
uppsåt att hålla uppe allt på höga
nivåer under lång tid.
Toppformationer i slutfasen
av en större uppgång ska ta tid
att fullbordas och det har
historiskt ofta handlat om minst
sex månader och ibland upp mot
9-10 månader. Nu när en mycket
viktig och avgörande topp för
många år framöver är på gång
måste vi ta med i beräkning att
toppfor mationen sker under
längre tid än någon annan
toppformation. Då betydelsen av
denna topp är extrem för den
fortsatta kursutvecklingen, till i
första hand hösten 2014 och
sedan även för 2015. (IC)
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Rekordnotering: 1 802 från den 18 november 2013
Bottennotering: 666 den 6 mars 2009
2011 högsta notering: 1 371 den 2 maj
2012 högsta notering: 1 475 den 14 september
2013 högsta notering 1 802 den 18 november

Tokyobörsen
Nikkeiindex 15 365,60
Nikkeiindex har nyligen brutit motståndet vid 15 000 och
signalerat för en fortsatt uppgång. Det var den 23 maj som index
satte toppen vid 15 943 för att sedan gå in i en lång rekylfas. Nu
är det snart 6 månader sedan förra toppen sattes och det är då
dags för en ny reaktion kring den 22-26 november. Frågan är
om index hinner/orkar ta sig upp till den tidigare toppen.
I dagsläget ser vi en topp ni under senare delen av november
som en tillfällig topp inför en fortsatt uppgång på sikt. (IC)

6

vi får en dragning nedåt när gamla
toppar närmas. En del aktörer
fröväntar sig en rekyl och säljer
lite i förtid och det skapar då just
en första lägre topp någon/några
procent
under
rekordnoteringarna. Denna gång
fattades det 1,5 procent till
rekordet vid 607.
Jag räknar med att marknaden
framöver gör nya försök att bryta
uppåt men för tillfället vill jag
först se en den svängningar under
rekordet och en möjlig dragning
nedåt innan vi kan börja fundera
på eventuella genombrott uppåt.
(IC)

Enskilda aktier
Ericsson B 82,45

Moskvabörsen
RTS index 1 429,16
RTS index satte en topp den 22 oktober vid 1 521 och har
sedan dess gett negativa signaler och pressas nu nedåt mot en
förväntad lågpunkt den närmaste tiden inför en motreaktion
uppåt.
De veckobaserade tekniska indikatorerna är fallande och ger
oss ingen större förhoppning på någon större uppgång under de
närmaste veckorna. (IC)

Oslobörsen
OSE All Share index 589,75
OSE har nu I det närmaste testat de gamla
rekordnoteringarna strax över 600. Högsta notering fick vi in
måndagen den 18 november vid 597,5. Det är inte ovanligt att

Ericsson satte en topp vid
83,75 kronor måndagen den 18
november och upprepar därmed
sina vana att varje udda månad
sätta en topp kring den 15:e.
Högsta notering fredagen den
15:e november kom in på 83,60
kronor och det blev därmed en
marginell skillnad mellan de båda
dagarna.
Rent matematiskt låg 83,70
kronor bra till för att ge denna
topp, som vi i första hand ser som
tillfällig. Värdet ligger på 50
procent av nedgången från
toppen 90,95 från måndagen den
16:e september till 76,50 kronor
satt den 31 oktober.
Nedgången efter måndagens
topp är nu 1,70 kronor som mest
(-2,0 %) i och med att vi fick in
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82,05 kronor som lägst under
onsdagen. Det vanliga vid en topp
är att första rekylen nedåt blir 23 dagar och sedan följer en
motreaktion uppåt. Nu var
onsdagen dag 2 i nedgången och
frågan är då om vi fick en första
lågpunkt under onsdagen eller om
den ska sätta idag och sedan ge
den för väntade motreaktion
uppåt.
Denna uppgång måste passera
toppen vid 83,75 kronor för att
vi inte ska få en lägre topp och
ny nedgång. Om vi får en
fortsättning uppåt är det
intervallet 85,00-86,00 kronor
som blir av stor betydelse, då 62
procent av nedgången under
perioden 16 september till 31
oktober ligger på värdet 85,45
kronor. Vi jobbar där med det
relaterade intervallet som
motstånd.

BörsTENDENSer 21 år

Utvecklingen efter toppen den 16 september tyder på att vi
får vara beredda på en lägre topp och ett trendbrott och därmed
inrikta oss på en nedgång framöver. Då handlar det närmast om
att en lägre topp ska bekräftas antingen vid måndagens 83,75
kronor eller kring 85,45 kronor.
Långsiktigt kan vi konstatera att botten vid 56,60 kronor sattes
fredagen den 16 november 2012. Uppgången levererade sedan
en viktig topp vid 90,95 kronor den 16 september i år 10 månader
senare. En möjlig lägre topp kan bli verklighet nu 12 månader
senare vid 83,75 kronor.
Får vi en lägre topp bekräftad framöver handlar det sedan om
en nedgång till stödet vid 78,00 kronor i första hand. Nästa nivå
ligger sedan vid 75,00 kronor.
Vi får hålla ett vakande öga på de tekniska indikatorerna nedan
och då i första hand den månadsbaserade indikatorn om den
övergår från stigande till fallande. Den veckobaserade indikatorn
är redan fallande. (IC)

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 72,2 och 72,0 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 37,8 och 38,2 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 82,3 och 80,7 stigande
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Motstånd: 84,00 och 90,00 Stöd: 81,00
och 78,00
Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor.
Rörelsefaktor pris: 4,50

innan den nivån testas. Men då bilden fortfarande är
ljus har vi även högre nivåer att ta fram om/när det
blir aktuellt. (IC)

Hennes & Mauritz 274,30
Nokia 52,85
Nokia satte den nya toppen för året vid
53,80 kronor under tisdagen den 19
november. I och med att den aktuella vågen
inleddes den 18 april från 19,55 kronor är
jag beredd på att aktien tar en tillfällig paus i
uppgången. Detta beroende på att det nu gått
sju månader sedan uppgången inleddes i
denna fas/våg.
Ser vi tillbaka på Nokias rörelse under de
senaste 24-25 månaderna kan vi konstatera
att många viktiga reaktioner kommit efter
toppar eller bottnar under perioden 18-20:e i
berörda månader. Vi ska inte ta för givet att
denna tidpunkt nu i november också skapar
en reaktion och i detta fall nedåt. Men
sannolikheten för en reaktion är relativt hög
och jag blir inte förvånad om Nokia nu tar
en paus i den långsiktiga uppgången och
backar en del.
Under onsdagen var aktien ned till 50,90
kronor, vilket innebar att vi fick en första
reaktion nedåt på 2,90 kronor (-5,4 %). Detta
är en relativt kraftig nedgång på så kort tid.
Motreaktionen uppåt kom snabbt och vi
får nu se om uppgången fortsätter eller vi om
vi får en andra fas nedåt med 49,00 kronor
och 48,00 kronor som stödnivåer.
Ser vi tillbaka på uppgången sedan april
fram till nu kan vi konstatera att uppgången
under dessa 7 månader blev 34,25 kronor.
det ger oss nästan sambandet 1:5 i tid och
pris, vilket ytterligare stärker sannolikheten
för en tillfällig rekyl.

H&M har nu toppen och rekordnoteringen den
26 september vid 287 kronor. Vi har fått en lägre
topp vid 282,20 kronor den 30 oktober, vilket betyder
att vi nu klassar trenden som fallande.
Marknaden måste nu ta aktien över 283 kronor
för att inte falla ytterligare. De mer långsiktiga
signalerna är positiva, vilket gör att vi håller dörren
öppen för att den rekyl vi sett sedan den 26 september
är en 4:e våg som sedan ska mynna ut i en 5:e
avslutande våg uppåt.
När denna 5:e våg sedan är fullbordad handlar det
om att vara vaksam, då en större nedgång står för
dörren. Men just nu är det många veckor in i
framtiden innan det är aktuellt och vi hinner ta upp
en toppformation flera gånger innan slutet för
uppgången är nära. (IC)

Addtech 305,00
Addtech har fortsatt sin starka utveckling, där
kurvan rör sig inom en tredje och avslutande våg.
Eftersom det ännu inte finns några tecken på
avmattning, kan rörelsen fortsätta uppåt ännu ett tag.
Ändå finns det alltid anledning att studera avvikande
signaler, när det gäller den tredje vågen, som lägre
topp eller botten. Kurvan har då passerat ett viktigt
motstånd, som nu också bildar ett viktigt stöd, vid
300,00 kronor, då denna nivå samtidigt innebär
trendbotten i den tredje vågen. Så länge stödet håller,
är det istället motståndet vid 325,00 kronor, eller
möjligen fem kronor högre, som är intressant och den
kommande toppen där. Den medellånga indikatorn
ger också utrymme för denna uppgång. (BB)

På sikt har vi satt upp delmålet 60,00
kronor och det kan dröja en bit in på nyåret
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Astra Zeneca 354,30

Axfood 330,90

Astra Zeneca klarade
motståndet vid 340,00 kronor
med glans och har fortsatt sin
starka uppgång. Kurvan når
istället upp till den föregående
toppen och motståndet vid
355,00 kronor, där det ändå finns
förväntan om rekyl igen, efter den
snabba resan. Det finns då ett
första viktigt stöd vid 345,00
kronor. Någonstans på vägen,
förväntar jag mig då också att det
skall skapas en högre botten,
vilken pekar ut trendens styrka
och riktning mera. Eftersom
kurvan har nått halvvägs inom sin
uppgångsvåg, finns det sedan luft
inom den tekniska korridoren,
som skall leda vidare, men det är
kommande signaler som måste
berätta mer om detta. (BB)

Axfood har nu nått upp till trendmotståndet vid 340,00
kronor, vilket skapar en inledande rekyl. Det finns då ett övre
stöd vid 325,00 kronor, som skall ge en första motrekyl och
uppbromsning. Ett undre stöd finns dessutom vid 315,00 kronor
som representerar trendbotten i den andra vågens uppgång. Det
blir också det övre stödet som visar om uppgången fortsätter,
eller om rörelsen utvecklas vidare nedåt. En lägre topp ger då en
negativ signal. (BB)

Tekniska indikatorer för AZN,
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic
85,9 och 74,1 stigande
Medellång
sikt:
Veckostochastic 95,6 och 83,3
stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 96,1
och 94,7 stigande
Motstånd: 367,00 och 386,00
Stöd: 348,00 och 330,00
Rörelsefaktor tid= 18 dagar
halva ger 9 dagar Pris 18,00 kr
halva ger 9,00 kr

Getinge 204,90
Getinge har fallit som en sten, sedan säljsignalen utvecklades,
i form av en lägre topp efter trettio dagar. Det blev då trendbotten
som fångade upp vid 200,00 kronor, vilket har givit en första
motrekyl. Det är då typiskt, det första motståndet vid 210,00
kronor som ännu begränsar, samtidigt som ett svagt högre stöd
vid 205,00 kronor skall ge en högre botten och därmed tala om
att aktien sakta stärks igen. Sedan finns det avgörande motståndet
vid 220,00 kronor, vilket kurvan måste klara, för att komma ur
den negativa trenden igen. Här får vi ändå räkna med att det
först blir en ny rekyl, med högre botten som följd. Det finns en
fortsatt optimism för bolaget, efter delårsrapporten under
oktober, då EBITA-marginalen steg och rapporten visade att
orderingången ökade med 3,9 procent samt nettoomsättningen
med 6,7 procent. Detta trots att resultatet före skatt minskade
med 27,4 procent för hela perioden. Fortsatta effektiviseringar
och satsningar skall ändå ge bättre resultat på sikt. (BB)

Industrivärden 117,50
Industrivärden fortsätter att visa fallande toppar och stärker
sin nedåtgående trend, efter att kurvan nådde all time high vid
123,50 kronor, under maj månad i år. Därefter har två säljsignaler
skapats, där en sidlänges rörelse ännu styr, med det undre stödet
vid 114,00 kronor. Detta stöd markerar också trendbotten i den
uppåtgående trenden och andra vågen, vilket ger en direkt signal
om fortsatt nedgång, om det bryts och där nästa stöd då finns
vid 110,00 kronor. (BB)
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Investor har nu fått en topp vid 212,50 kronor, vilket skapat
en inledande rekyl. Det finns då ett övre stöd vid 205,00 kronor,
medan det viktiga stödet går vid 200,00 kronor tillsammans med
den undre trendbotten. Detta innebär att det är denna undre
gräns som ännu håller kvar aktien i uppgången, där det också
därför blir viktigt att studera näst signal, där lägre topp och botten
ger negativ förväntan. (BB)

signaler som ger denna möjlighet,
då kurvan beskriver en triangel,
där både stigande bottnar och
fallande toppar finns, även om
tecknen är osäkra. För denna
utveckling, krävs då att
motståndet vid 180,00 kronor
bryts i nästa moment av rörelsen.
(BB)

SCA 190,40

Trelleborg 124,10

SCA har stigit kraftigt sedan stödet och trendbotten nåddes,
vid 157,00 kronor. Kurvan passerade då snabbt den föregående
toppen vid 180,00 kronor och det är nu detta värde som bildar
det viktigaste stödet i nuvarande uppgång, där kurvan också snart
har nått upp till trendmotståndet kring 200,00 kronor. Det finns
därför anledning att nu vänta sig en rekyl igen, vilket också den
medellånga indikatorn signalerar. Det finns då mindre stöd på
vägen, vid var femte krona, vilket gör att kommande rörelse går
att utläsa genom de inledande signaler som kommer under
rekylens inledning. (BB)

Trelleborg arbetar nu med ett
starkare motstånd vid 125,00
kronor, vilket här bildar
trendmotstånd och som har lett
till en sidlänges rörelse. Det finns
samtidigt en trendbotten vid
120,00 kronor som skall bilda
stöd. Så länge detta stöd håller
kan det också fortfarande skapas
fler uppgångsvågor, samtidigt
finns ett undre stöd vid 115,00
kronor. (BB)

Investor 207,20

Autoliv 594,50
Autoliv fortsätter att arbeta med motståndet vid 600,00
kronor, där ännu ett försök till genombrott gjordes, vilket skapat
två snarlika toppar. Detta visar på ett starkare motstånd, begränsat
av den andra vågens trendmotstånd. Därmed finns det möjlighet
till rekyl, om inte stödet vid 570,00 kronor håller och det är där
avgörandet sker. Samtidigt kan kurvan bryta upp i en tredje våg
senare, vilket då kan leda upp till 650,00 kronor om motståndet
bryts. Det innebär då att den medellånga indikatorn inte får sjunka
under 80 procent, där den befinner sig nu. (BB)

SKF 176,40
SKF fortsätter att ge negativa signaler, med fallande toppar
och där en ny topp kring motståndet 175,00 kronor skulle ge en
äkta säljsignal. Ändå är det stödet vid 170,00 kronor som innebär
den undre gränsen för uppgången och som kan hålla aktien var i
en mer positiv rörelse, om det håller. Det finns också tekniska

Boliden 92,50
Boliden har de senaste fyra
veckorna lyckats hålla sig över
intervallet 90,00-92,00 kronor
även om vi under denna tidsrymd
fått flera tester av intervallet. Det
finns utrymme för ett test av
motståndet vid 94,00 kronor så
länge aktien befinner sig över
90,00 kronor.
Bryts detta stöd handlar det
om en fortsatt nedgång med
84,00 kronor som stöd på sikt.
(IC)
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Lundin Mining 27,81

BULL & BEAR

LUMI satte 30,04 kronor som högst den 5 november och har
sedan fallit till 27,56 kronor som lägst under onsdagen (20 nov).
I och med att aktien fallit under de senaste 15 dagarna är tiden
mogen för en motreaktion uppåt. Om jag tolkar det hela rätt
handlar det bara om en tillfällig uppgång med 28,50 kronor som
motstånd. Vi får sedan inrikta oss på en ny fas nedåt och ett test
av stödet vid 27,00 kronor. I avsaknaden av starka positiva
signaler får vi vara beredda på att stödet vid 27,00 kronor bryts
och ger en fortsättning till 25,50 kronor.

TENDENSer

I och med att vi jobbar i en fallande trend ska i inte i dagsläget
ha för stora förväntningar på att aktien stiger mer än tillfälligt.
(IC)

Lundin Petroleum 135,00
LUPE rör sig relativt lite sedan en tid tillbaka då aktien fastnat
kring 136 kronor. I och med att trenden är fallande siktar vi mot
lägre nivåer på sikt även om aktien skulle stiga tillfälligt.
Vi kommer att följa aktien under de kommande veckorna,
där vi förväntar oss en lågpunkt inför en ny uppgångsfas längre
fram. Vändningen kan komma innan årsskiftet men det kan även
dröja en bit in på nyåret innan allt är klart för att pumpa uppåt
igen.
En lågpunkt kan infinna sig vid 130 kronor likaväl som det
hela kan avslutas med en urskakning, där 120 kronor eller rent
av 114 kronor kan bli föremål för ett test. Med detta breda
perspektiv väljer jag hellre att vänta in positiva signaler än att
försök kom hitta en nivå som sedan bryts.
I och med att det ligger en rekyl i luften för hela börsen är
frågan bara vilken anledningen är till nedgång. Det är anledningen
som bestämmer höjden på rekylfasen för LUPE så väl som för
andra aktier och index. (IC)

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

SAS 17,70
SAS har stigit kraftigt efter förra höstens problem och
kurspress. Högsta noteringen i år kom in den 4 oktober på 25,50
kronor. Den paraboliska uppgång vi såg i slutet innan toppen är
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alltid en signal till en förestående rekyl. Svårigheten i dylika lägen
är att hinna med att sälja när det hela vänder nedåt.
Aktien hade ett stöd i rekylen vid 18,00 kronor. Detta bröts
och gav en fortsättning till 16,20 kronor den 11 november. Där
tog det stopp och en förväntad motreaktion uppåt tog vid. Nu
utgör 18,00 kronor motstånd, vilket bör ge en del tvekande inför
en fortsättning uppåt. Det finns nu utrymme för en uppgång till
20,00-21,00 kronor, där det hela ska avgöras.
Långsiktigt får vi räkna med att toppen nu är satt för en längre
tid och det leder troligen till att aktien nu kommer att röra sig in
intervallet 15,00-21,00 kronor några månader. (IC)

XACT Bear 141,80
XACT Bear var ned till 139,90 kronor som lägst under
måndagen den 18 november innan vi fick en motreaktion uppåt.
Jag ser detta som en möjlig första fas uppåt av två möjliga. Nu är
det motståndet vid 142 kronor som testas och om det bryts
handlar det om 144 kronor och även 148 kronor om index
fortsätter att dra sig tillbaka en tid. (IC)

XACT Bull 220,75
XACT Bull steg till 223,80 kronor som högst och satte även
en högsta notering för året då den 18 november. Vi har nu fått
en rekyl som borde kunna vara klar för en motreaktion uppåt
antingen under torsdagen. Möjligen kan den förskjutas till
fredagen innan den tar överhand.
En motreaktion uppåt får då troligen motstånd vid 222 kronor
och denna nivå måste brytas bestående för att vi ska kunna sikta
högre utan att få en ny reaktion nedåt. (IC)

Råvaror
Oljepriset
Brent Blend 108,0 $/fat
Oljepriset är i en fallande trend efter att ha satt 117,3 dollar
som högst den 28 augusti i år. Den lägre toppen kom in den 10

oktober vid 112,0 dollar och gav
oss då den signal som fortfarande
gäller och som pekar nedåt över
tiden.
Nu fick vi ännu en lägre topp
den 14 november vid 108,9 dollar
och motståndet vid 109 dollar
höll för ett test. Vid kommande
uppgångar utgör 109-nivån nu
motstånd.
Intensiteten i rörelserna är inte
stor men vi siktar successivt nedåt
och har nu närmast stödet vid 104
dollar att bevaka. När det sedan
bryts längre fram tar vi fram 99,0
dollar som en mycket viktig
stödnivå.
Tidsmässigt ser det ut som vi
får vänta länge och då flera
månader innan oljepriset satta sig
tillräckligt för att vara tillräckligt
”billigt” för att bygga en
bottenformation. Vi inriktar oss
på en rörelse inom intervallet
99,0-109,0 dollar en längre tid.
I en amerikansk undersökning
som jag tog del av för en tid sedan
var den allmänna uppfattningen
inom mäklarkåren i USA att
Brent Blend styrdes och
manipulerades av BP, Shell och
Statoil. Huruvida detta är sant vet
vi inte men en sak är tydlig och
det är att oljepriset hållit sig
förvånansvärt högt uppe trots den
svaga konjunkturen i världen de
senaste åren.
Reaktionsdagar för oljan: 23
november
Högsta notering 2013 är 119,1
dollar den 8 februari
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Lägsta notering 2013 är 96,7 dollar den 18 april
Högsta notering 2012 är 128,4 dollar den 1 mars
Lägsta notering 2012 är 88,5 dollar den 22 juni
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5
februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008.

Guld 1 2448,5 $/oz
Guldpriset är i en fallande trend och denna ser ut att kunna
fortsätta ytterligare en tid. Närmast är det ett test av botten den
28 juni i år vid 1 180 dollar som är aktuellt.
Den tolkning jag gör av de olika vågorna innebär att botten
den 28 juni i år klassas som en 3:e våg och att uppgången som
följde under sommaren var en 4:e våg. Denna 4:e våg satte sin
topp den 28 augusti vid 1 433,6 dollar.
När den toppen blev bekräftad under september handlade
det om en avslutande 5:e våg nedåt som skulle kunna bottna på
samma nivå som 3:e vågen och då vid 1 180 dollar.
Det skulle innebära en stark underton i marknaden och ett
ökat sug efter guld. Nu finns det inga signaler på att efterfrågan
på guld ökar utan det är snarare tvärt om. Det finns stora
intressen att få ned guldpriset på låga nivåer och då mycket låga
nivåer.

Men om vi återgår till
vågberäkningen ger den ett
realistiskt alternativ till en
tillfällig botten i intervallet 1 1601 180 dollar, där det matematiska
värdet är 1 168 dollar.
Om vågorna är i den ordning
som jag tolkar dem kommer det
att handla om en tillfällig uppgång
från
stödinter vallet
på
motsvarande 110-115 dollar,
vilket innebär att potentialen
kommer att bli cirka 10 procent.
Nu är verkligheten sällan så exakt
som teorin men jag förväntar mig
i varje fall i dagsläget att vi efter
en tillfällig uppgång får en
avslutande körare nedåt och då
till det relaterade intervallet,
1 160-1 180 dollar. I det läget
finns det förutsättningar för ett
genombrott av intervallet och en
fortsättning till 1 100 dollar eller
rent av ännu lägre. Men skulle
ännu lägre nivåer bli aktuella
kommer det att handla om en
mycket svag marknad på gränsen
till panik.
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Dylika tolkningar är inte realistiska i dagsläget, vilket ger oss
anledning att se kommande botten vid antingen 1 170 dollar eller
mer troligt ned mot 1 100 dollar.
Egentligen är denna nivå bara drygt 11 procent bort om vi
relaterar det hela till dagens kurs på 1 248 dollar.
Tidsmässigt är alternativen för en kommande botten många
men väljer jag bland alternativen är tiden i början av 2014 en
lämplig tidpunkt att fokusera på till svidare.
Vi följer ju utvecklingen löpande och får korrigera den större
bilden när vi får andra signaler.
Det är viktigt att under vintern försöka fånga upp utvecklingen
kring många guldgruvor i världen och se, vilka köparna är när
nuvarande ägare inte klarar av att fortsätta driften.
En trend är att med ett allt lägre guldpris köpa eller överta
guldgruvor. Kina har under lång tid haft en tydlig strategi att
generellt köpa gruvor för att säkra sitt behov av industrimetaller
så som järn, koppar och zink. Det finns inga tillförlitliga uppgifter
på om de även skaffar sig guld- och silvergruvor i strategiskt
syfte.
Jag har en tid studerat detta på närmare håll genom att resa i
Afrika och sett resultatet av kineserna agerande i länder med
dålig ekonomi. Finansiering i många fall baseras på gåvor till
byggen av broar, vägar. Även finansiering/gåvor till idrottsarenor
är vanligare än vad vi får vete via det vanliga nyhetsflödet vi nås
av.
I steg 2 kommer övertagandet och driften av gruvor in. Detta
kompletteras ofta med att man etablerar ”chinatown” i regionen
man verkar. I dessa säljer man billiga kinesiska massproducerade
produkter.
På vissa orter konkurerar kinesiska produkter ut de lokala
butikerna/näringsidkarna via mycket låga priser. Sättet att agera
är en klar politisk strategi, som skiljer sig en hel del från tidigare
stormakters kolonier i världen. (IC)
Rekordnotering 1 923,7 dollar den 6 september 2011
Högsta notering 2013 är 1 696,8 dollar den 17 januari
Högsta notering 2012 är 1 798,1 dollar den 5 oktober
Lägsta notering under perioden 2011-2013 är på 1 180,0 dollar
den 28 juni 2013

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, DNO, Statoil, Pearl
Expl, BMOG med flera aktier.
.
I OljeTENDENSer tar vi med
jämna mellanrum även upp
Moskva och Oslo-börserna, då
dessa är starkt relaterade till
oljeprisets utveckling.
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.
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Silver 19,8 $/oz

Kaffe 110,2 $/lb

Silverpriset är på nedåt i en fallande trend och ska nu närmast
testa lågpunkten från den 28 juni vid 18,0 dollar. Detta stöd bör
kunna hålla för ett test och en motreaktion uppåt innan det i ett
senares skede bryts och ger mer på nedsidan.

Kaffe har nu börjat visa
groende optimism men ännu inga
köpsignaler som vi måste vänta
in för att hålla risknivån på rimlig
nivå.

De tekniska indikatorerna på lång sikt har fortfarande mer
att ge på nedsidan och det leder oss att ta med 15,0 dollar som
ett framtida stöd. (IC)
Rekordnotering 49,8 den 25 april 2011
Högsta notering 2013 är 32,5 $/oz
Högsta notering 2012 är37,6 $/oz 29 februari
Lägsta notering 2013 är 18,2 $/oz 28 juni

Vete 655,5 $/bu
Vetepriset satte en botten vid 623 dollar den 14 augusti i år
och har sedan dess hunnit med att sätta en topp vid 711,2 dollar
den 21 oktober. Nu vill jag se en högre botten bekräftad för att
kunna blicka uppåt på sikt.
Uteblir den högre botten får vi söka nya bottnar under vintern
nere kring 600 dollar för att från en lägre nivå börja söka nya
positiva signaler. Det mesta talar för att det nu handlar om en
bottenformation, där 600 dollar ingår som en möjlighet och
alternativ. (IC)

Lägsta noteringen så här långt
är från den 7 november och satte
vid 101, dollar. De veckobaserade
tekniska indikatorerna är nu
stigande och ger den positiva
signal som gör att vi nu kommer
att följa kaffepriset för att se om
vi kan få en högre botten i en
kommande rekyl och då minst 30
dagar efter den 7 november.
Mycket tyder på att det
handlar om en bottenformation i
den nedgång som inleddes från
309 dollar i maj 2011. Nedgången
är därmed 208 dollar under 2,5
år. 2,5 år är ju det samma som 30
månader och stärker bilden av at
tvi nu ska följa utvecklingen.
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Trevligare blir det ju om vi tar tiden i veckor och får 130
veckor (5 x 26) och ser sedan att nedgången på 208 dollar är det
samma som 8 x 26. Sambandet i tid och pris blir då 5:8, vilket
ytterligare stärker en förestående bottenformation.
Kompletterar vi sedan det hela med att ta med 135 veckor (3
x 45) så får vi en extra möjlighet kring lucia. Lämpligt för
kaffepriset att doppa då och antingen skapa en lägsta notering
eller mer önskvärt en högre botten.

Valutor
USDSEK 6,65 SEK
USDSEK är i en stigande trend, där dollar är i en uppgång mot
många andra valutor också. Marknaderna har bestämt sig:
Dollarn ska stärkas.
Uppenbarligen är det mycket kapital som ska lämna USA på
sikt eller rent av redan lämnat landet i så stora mängder att
man börjar stänga dörren för kapitalströmmar ut ur landet.
Chase Bank (JPM) har per den 17 november stoppat alla
överföring till andra länder på belopp över 50 000 $ Men
kunderna tillåts att ta hem pengar som tidigare. Det ska bli
intressant att se om andra banker följer efter.
http://www.infowars.com/chase-bank-claims-concern-aboutcapital-controls-is-an-overreaction/
Vi får se om Chase är en utsänd pilot för att testa marknaden,
där de andra bankerna kan följa efter i spåret för att öppna
vägen helt mot ett kontantlöst samhälle.
Generellt har stora kapitalmängder redan lämnat USA till
förmån för Euron och gett den valutan en ny uppgång.
Dollarströmmen har även varit stor mot Asien och då i första
hand Singapore.
När det gäller USDSEK har vi nyligen fått ett test av
motståndsintervallet 6,60-6,80 kronor med 6,70 kronor som
högsta notering den 13 november. Vi väntar nu ut en reaktion
nedåt innan vi siktar mot 7,20-7,30 kronor på sikt.
Det krävs en bestående notering över 6,80 kronor för att nästa
steg uppåt ska bekräftas och jag ser det mer som en tidsfråga
än något annat. (IC)

EURSEK 8,93 SEK
EURSEK är sedan en längre
tid tillbaka inne i en stigande
trend. Det hela inleddes från 8,35
kronor den 13 mars i år. Åtta
månader senare fick vi in 9,00
kronor som högst den 14
november. Detta ger oss
anledning att se en dragning nedåt
nu en tid medan marknaden ges
utr ymme att bygga för en
fortsättning uppåt på sikt.
I dagsläget vill jag vänta in en
bestående notering över 9,00
kronor för att få signalen att det
hela fortsätter uppåt. När
signalen är på plats är det stegvid
9,20 kronor och 9,40 kronor som
kommer att testas. De långsiktiga
signalerna är så starka att det finns
utrymme på mer på sikt men vi
väntar med att sätta ut de
nivåerna.
Euron ser ut att kunna spela
en viktig roll i framtiden. När
valutaattackerna sätts in mot
CHF på sikt finns det stora
möjligheter att vi får en
överflyttning till EUR. Schweiz
har under de senaste åren utsatts
för starka påtryckningar för att
öppna upp sitt banksystem för
insyn. Framsteg har gjorts och det
ger
troligen
många
kontoinnehavare anledning att
flytta från CHF till andra valutor.
Nu får vi se det senare som en
mångårig process men det går inte
att utesluta att agendan redan är
satt för många år sedan. (IC)
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EURUSD 1,343 USD
EURUSD var ned till 1,352 dollar den 4 november. Fed:s
sänkning av styrräntan i början av november fick dollarn att
försvagas en del med 1,358 dollar som högst under onsdagen.
Uppgången under de senaste två veckorna är en tydlig teknisk
formation som i 95 fall av hundra är en ”setup” för en ny nedgång.
Det leder till en lägre topp och ett trendbrott och fortsatt
nedgång till 1,27-1,28 dollar som första anhalt. Nu är detta en
rörelse som ta tid och vi låter det hela verka ut och stämmer av
det hela vid varje stödnivå som testas framöver. (IC)

OMXS 30 analyser
på Youtube
Vi fortsätter att lägga upp
videoanalyser under 2013 på
Youtube över 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.
(Gratis)
Vi kommer även via vår
hemsida www.tendens.se länka till
analyserna.
www.youtube.com/user/
TendensAB?feature=watch

Våra första filmer
har nu visats mer än
30 905 gånger.
Nya filmer
Vi lägger kontinuerligt upp
analyser, där de senaste två är från
den 16 september. där vi ger en
analys av Guldpriset och S&P 500
Nya analyser på Guldpriset,
Oljepriset, Vetepriset, Kaffepriset,
S&P 500, OMXS 340 index
kommer att läggas ut under
september månad.
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Betydelsefulla cykliska
datum under 2013
2013-01-02
2013-02-16
2013-04-02

2013-01-27
2013-03-12
2013-04-27

2013-04-16
2013-05-16
2013-07-02
2013-08-16

2013-05-12
2013-06-12
2013-07-12
2013-07-27

2013-09-30
2013-10-16
2013-11-16
2013-12-16

2013-09-12
2013-10-27
2013-11-12
2013-12-12

Vi som jobbar med dagens
nummer av BörsTENDENSer
Björn Bergendahl (BB)
Ingemar Carlsson (IC)
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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
Torsdagen
den 28 november

Ingemar Carlsson
[ingemar.carlsson@tendens.se]
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