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Torsdagen den 28 november 2013

OMXS 30 index 1 310,13
OMXS 30 satte en ny toppnotering för året under onsdagen.
Nu gällande topp har värdet 1 311 och trenden är fortfarande
stigande på samma sätt som vi sett under hela året. Senaste
toppen kom in på 1 301 den 22 oktober och denna topp fick
gälla en längre tid innan index nu passerade denna och satt den
nya toppen 10 punkter högre.
Går vi tillbaka i våra grafer förekommer tiden 33 dagar och
36 dagar förvånansvärt ofta mellan olika toppar och bottnar.
Det gör att jag vill pröva om vi får en ny, om än tillfällig, topp 36
dagar efter den 22 oktober. Tidsmässigt ger det oss den 27
november och det handlade då om toppen under onsdagen vid
1 311.
Drar vi sedan en linje som sammanbinder topparna i
uppgången från 1 258 den 22 maj i år testar alla topparna denna
linje, som blir ett motstånd allt sedan toppen den 19 september.
Det gör att toppen under onsdagen den 27 november vid 1 311
nu blir viktig, då den testade denna linje. Index kan de kommande
dagarna även notera 1 312-1 315 men stänga under linje och
därmed kan linje förbli intakt. Men vi ska inte försöka hitta den
absoluta toppen då alternativen alltid finns där.
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Sammanbinder vi sedan
bottnarna i uppgången från 1 109
den 24 juni (se graf) fram till nu
får vi en brant stigande linje som
med den andra linjen på topparna
ger oss en kilformation. Spetsen
på denna kil pekar uppåt. Det är
inte ovanligt med en snabb
reaktion nedåt för index om
utbrottet ur formationen bryter
den undre linjen. Värdet på linje
ligger på 1 290 i dagsläget och en
stängningskurs under denna nivå
ger oss anledning att blicka nedåt
en tid i en tillfällig nedgång mot
området kring 1 200 innan en ny
uppgång tar vid.
Alternativet är att index i
stället bryter uppåt och ger en
positiv signal. Ovanligt men det
har förekommit tidigare, när
undertonen på börsen varit stark.
Vi måste därför få en
stängningskurs över denna linje
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som stiger med 0,3 punkt per dag (2,1 punkt per vecka) för att
kunna sikta mot nya toppnoteringar. Index står därmed inför ett
avgörande den närmaste tiden.
För drygt 6 år sedan satte marknaden 1 322 som topp den 13
juli 2007 och det är denna nivå som nu är på väg att testas.
Utvecklingen för enskilda aktier är mycket varierande, där vi
har en relativt stor grupp som är inne i fallande trender sedan
flera månader tillbaka. Vi har en annan grupp som fortsätter att
stiga genom att skapa allt högre bottnar och toppar och i många
fall har flera aktier satt nya rekordnoteringar under november
månad.
Det är mycket sällan vi får se en så blandad utveckling, där
effekten blivit att index stigit relativt långsamt (+3,6 %) sedan
mitten av augusti. Flera av de aktier som nu är i en fallande
trend satte sina toppar under augusti månad.
Ser vi det hela i ett mer långsiktigt perspektiv finns det
utrymme för en tillfällig rekyl innan index på nytt stiger till en
mer avgörande topp under våren. Om denna topp kommer in
under februari eller dröjer till april månad vet vi inte dagsläget
men våren 2014 ger oss anledning att vara mycket vaksamma på
negativa nyheter.
Den fortsatta utvecklingen för vårt eget index styrs mycket
av utvecklingen på New Yorkbörsen, som i sin tur är helt
beroende av att Federal Reserve lånar ut kapital till låg ränta
och stödköper obligationer. Flödet på 85 miljarder dollar per
månad har varit av avgörande betydelse för börsutvecklingen
under lång tid nu.

Det hela har gett positiv effekt
på börsen sedan hösten 2011 och
effekten har blivit att en mindre
grupp aktier på New Yorkbörsen
har drivit dess index uppåt och
satt nya kursrekord på löpande
band.
OMXS 30 har dock drygt 18
procent
kvar
upp
till
rekordnoteringen 1 548 från mars
2000.
Tidsmässigt är vi alltid på vår
vakt när ett månadsskifte är på
gång. Det är ofta index sätter
toppar och ibland bottnar i början
av en ny månad. Vi är därför
vaksamma på en möjlig tillfällig
topp under tiden fram till och med
fredagen den 6 december. Även
om en sådan topp inte blir
avgörande för den långsiktiga
utvecklingen är det intressant att
stämma av olika rytmer för att se
vilka rytmer som är aktiva.
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Stochastic
De månadsbaserade indikatorerna är uppe på höga nivåer och
kan ligga kvar där under ytterligare några månader. Dessa
indikatorer ger endast besked om den långsiktiga utvecklingen,
då de reagerar långsamt på förändringar i index. Av den
anledningen ger de en stark bild av den långstiga utvecklingen.
De veckobaserade indikatorerna är också uppe på höga nivåer
och visar att en tillfällig topp kan nås innan årsskiftet och ge en
rekyl. Inget som är själklart men utvecklingen ger utrymme för
detta. Men då det första värdet (94,4) är högre än det andra värdet
(89,1) finns det i denna stund inget som ger en signal på nedgång.
Självklart ska det heller inte finnas när index samma dag sätter
ett nytt toppvärde.
De dagsbaserade indikatorerna är även de uppe på höga nivåer.
Då dessa reagerar snabbar än de andra indikatorerna på en
kursförändring i index får vi vara vaksamma på dessa, när ett
omslag i trenden är på gång. Just nu med en ny kurstopp för året
är indikatorns värden stigande och kan fortsätta så ytterligare en
tid.
Lång sikt: Månadsstochastic 94,5 och 89,0 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 94,4 och 89,1 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 93,5 och 85,4 stigande
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 1 311 från den 27 november
Lägsta notering 2013 är vid 1 109 från den 24 juni

Inställningen är 14, vilket
betyder 14 dagar, 14 veckor, 14
månader med ett glidande
medeltal på 5.
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 vecko- och
månadsgraferna vi betraktar.

Tidscykler på börsen
Toppen vid 1 322 den 13 juli
2007 är en viktig referens nu och
då inte bara för att index är uppe
för ett test av denna nivå utan
även för att det i dagarna är 6 år
(=72 månader=312 veckor) och
135 dagar sedan denna topp
sattes. Det handlar egentligen om
137 dagar då vi jobbar med 135
grader av ett år, vilket nu ger oss
den 27:e och 28:e november att
bevaka.
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Vi ser också under hösten hur varje rekyl blivit allt kortare i
höjd och i tid, vilket visar på den starka tro marknaden har på
börsen sedan en tid tillbaka. Starka delårsrapporter för Q3 gav
en extra skjuts uppåt för en stor grupp aktier, som nu tickar på
uppåt.
Under hösten har 6-årsdagen av indextoppen från oktober
2007 passerat och bara gett en mindre reaktion.
5-årsdagen av botten den 21 november 2008 ger fortfarande
effekt och kan sätta en tillfällig topp nu i slutet av november
månad. Men alla de gamla rytmerna som tidigare nästan alltid
visat sig i nya reaktioner på börsen ger nu små reaktioner. Dels
visar detta på en stark underton men också på att det handlar
om en mycket stor toppformation som nu håller på att skapas
sedan våren 2013.
Tidsmässigt är tiden 23 september till 4 oktober 2011 viktig,
då vi fick in avgörande lågpunkter för många aktier under denna
period. Jag räknar med att tiden som ligger 30 månader längre
fram i tiden ska bli betydelsefull och då handlar det om tiden 21
mars till 4 april 2014. Det är långt dit men tidpunkten är värd att
lägga på minnet, då den kan skapa viktiga signaler för oss. Vi vet
ju sedan tidigare också att mars månad skapat avgörande
vändningar i form av toppar såväl som lågpunkter.
Bland de kortare rytmerna är det bottnarna den 4 oktober
2011 och 4 juni 2012 som nu ska låta rytmerna på 26 månader
och 18 månader ge sitt bidrag, när vi kommer in i nästa vecka.
När det gäller rytmen från den 4 oktober 2011 är den mer
intressant när det gått 27 (3x9) månader, vilket ger oss tiden i
början av januari 2014 som viktig.

Alla rytmer med 3, 6 och 9
månader involverade ökar vårt
intresse. Även om index inte alltid
ger tydliga reaktioner ser vi ofta
viktiga reaktioner i enskilda
aktier, som bekräftar för oss att
rytmerna är aktiva.

S&P 500 index
1 807,23
S&P har nu satt det senaste
rekordet vid 1 808 den 26
november. Index tickar på uppåt
i det att bankerna fortsätter att
driva kursvinnarna med billigt
kapital från Fed. Detta mönster
kan fortsätta ytterligare en tid och
ge nya rekord framöver.
Intervallet 1 800-1 820 utgör för
tillfället ett motstånd och delmål
i den långsiktiga uppgången som
kan fortsätta ytterligare.
Vi kan redan nu sätta upp
1 870 som ytterligare nästa nivå
om 1 820-nivån bryts.
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Men då vi går mot en period där marknaden är osäker på hur
länge Fed ska fortsätta med sina stimulanser av aktiemarknaden.
I början av nästa år går marknaden mot en ny politisk kamp
kring budget och budgettak med allt vad det kan innebära av
problem och maktkamp.
Nu firar USA Thanks Giving och det innebär att börserna i
världen får gå sin egen väg under två dagar utan större ledning
från New York. (IC)
Rekordnotering: 1 808 från den 26 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 1 808 den 26 november

Tokyobörsen
Nikkeiindex 15 727
Nikkeiindex steg till 15 943 som högst den 23 maj i år efter
ett intensivt rally i början av året. Denna typ av rallyn tar ofta
en längre tids paus innan uppgången fortsätter. Vi har sett en
utdragen paus under sommaren och en del av hösten. När
15 000-nivån bröts i mitten av november fick vi en signal som
ger oss anledning att räkna med ett test av toppnoteringen
tidigare i år.

6

Den långsiktiga uppgången får
nytt bränsle den dag index stänger
över 16 000.
Den signal som då faller på
plats ger oss anledning att räkna
med en fortsättning till 18 000
som delmål i en längre
uppgångsperiod. (IC)

Moskvabörsen
RTS index 1 407,15
RTS index gick in I en rekylfas
efter att toppen vid 1 521 sattes
den 22 oktober. Index ger den
reaktion som en del rytmer
indikerade på för en större del av
världens index. OMXS 30 gav en
rekyl efter en topp på samma
datum men nedgången blev
mindre i Stockholm.
För RTS ser det nu ut som att
stödet vid 1 400 ska hålla för ett
test och ge en motreaktion uppåt.
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OMXS 30 analyser
på Youtube

På denna nivå ligger även MA 200 och hjälper till att stärka
stödet. Index kan i en uppgång nå 1 460 som är en viktig
avstämningspunkt inför den fortsatta utvecklingen. (IC)

Vi fortsätter att lägga upp
videoanalyser under 2013 på
Youtube över OMXS30 index,
Oljepriset, Guld , Dollarn med flera
instrument.

Oslobörsen

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
31 033 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.

OSE All Share index 593,75
OSE har den senaste tiden försökt nå hela vägen fram till
motståndet vid 600-609 för ett test. Högsta notering så här långt
är 597 från den 18 november.
Rekordnoteringen från 2007 ligger vid 607 och har under
hösten utgjort ett hägrande mål för marknaden. Nu när nivån är
på väg att testas ökar förväntningarna i marknaden på ett
genombrott och fortsatt uppgång. Detta är fullt möjligt men då
det relaterade intervallet är både starkt och viktigt vill jag först
se en bestående notering över 610 för att sätta upp högre mål på
sikt. (IC)

Enskilda aktier
Ericsson B 81,95
Ericsson ger oss negativa signaler via en lägre topp vid 83,75
kronor den 18 november. De dagliga och de veckobaserade
tekniska indikatorerna är fallande och förstärker den fallande
trenden. Det gör att vi kan inrikta oss på en fortsatt nedgång den
dag vi får en stängningskurs under 81,00 kronor.
Så länge stödet vid 81,00 kronor håller finns det utrymme för
en tillfällig uppgång till 83,50-84,00 kronor ännu en gång. Men
då motreaktionerna uppåt brukar ske i tre steg blir bilden splittrad
utifrån att signalerna pekar nedåt samtidigt som det fattas en
kortare våg uppåt.
Resultatet blir att vi måste förmedlar försiktighet och det ger
utrymme för en del svängningar fram och tillbaka en tid. Mer
långsiktigt väntar vi sedan in starkare negativa signaler och kan
i det läget räkna på kommande lågpunkter sommaren 2014 med
hösten 2014 som alternativ lågpunkt.
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Årets högsta notering sattes den 16
september vid 90,95 kronor, där vi fick in en
lägre topp vid 83,75 kronor måndagen den
18 november. Rytmen med toppar varannan
månad fortsätter och vi kan nu konstatera
att mars, maj, juli, september och nu
november levererade toppar kring den 16:e i
månaden. De avvikelser som vi ser bror på
att i vissa månader var det ideala datumet
under en helg.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 71,4 och
71,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 37,1 och
37,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 62,1 och 68,1
fallande
Motstånd: 84,00 och 90,00 Stöd: 81,00
och 78,00
Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor.
Rörelsefaktor pris: 4,50 (IC)

Nokia 53,10
Nokia har varit upp till 53,80 kronor som högst
den 19 november och såg i det läget ut att kunna
fortsätta högre utan att ge den förväntade reaktionen
nedåt. Motståndet kring 52-nivån har i uppgången
signalerat för styrka och det är en del av denna vi nu
ser när aktien rör sig inom intervallet 48,00-54,00
kronor under november månad.
Det är alltid vanskligt att ge sig in på detaljer när
en rekylfas pågår men vi kan i varje fall inrikta oss på
en fortsatt uppgång närt rekylen är fullbordad.
Ett viktigt mål på sikt ligger vid 60,00 kronor.
Sedan får vi se hur viktig denna nivå blir när det är
dags för ett test längre fram. Så länge trenden är
stigande med allt högre bottnar och högre toppar är
vi inställda på högre nivåer. (IC)

AstraZeneca 366,50
AstraZeneca är nu nere och testar stödet vid 365366 kronor efter att under fredagen den 22 november
satt en ny topp för året vid 371,50 kronor. Trenden
är stigande och reaktionen nedåt ser jag som tillfällig
i det att aktien visar på en fortsättning mot högre
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nivåer. På vägen uppåt ligger 386
kronor som motstånd.
Lång sikt: Månadsstochastic
84,2 och 73,6 stigande
Medellång
sikt:
Veckostochastic 91,5 och 85,4
stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 82,2
och 86,4 fallande
Motstånd: 367,00 och 386,00
Stöd: 348,00 och 330,00 och
312,00
Rörelsefaktor tid= 19 dagar
halva ger 9,5 dagar Pris 19,00 kr
halva ger 9,50 kr (IC)

Hennes & Mauritz
279,70
H&M är nu uppe och nosar på
280-nivån, där vi har motstånd
vid 282-287 kronor. 287 kronor
är rekordnoteringen från den 26
september i år och är den
närmaste en viktig nivå för aktien.

BörsTENDENSer 21 år

Förutsättningarna för ett genombrott finns där och vi väntar till
dess vi får en stängningskurs över 288 kronor innan vi inriktar
oss på en fortsättning till 308 kronor och möjliga nivåer ännu
högre.
De månadsbaserade tekniska indikatorerna har mer att ge på
uppsidan och det gör att grundtonen är positiv och att vi har nya
rekordnoteringar som möjliga framöver. (IC)

AarhusKarlshamn 399,00
AAK använder nu det undre stödet i toppformationen, vid
370,00 kronor, för att ge en ny motrekyl, som jag förväntat.
Samtidigt når kurvan upp till motståndet vid 400,00 kronor, där
en tidigare skuldra bildats. Aktien har nu möjlighet att fullborda
toppformationen med en andra skuldra, vilket skulle ge en äkta
säljsignal. Det kommer därför att vara avgörande att följa
utvecklingen av denna lägre topp. Skulle kurvan däremot bryta
motståndet, finns föregående topp vid 410,00 kronor som nytt
motstånd. Då kommer aktien att vara med i matchen igen och
kan hålla sig kvar i uppgången. Detta är de två avgörande signaler
som kommer att avgöra aktiens närmaste öde. (BB)
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ABB 168,40

Beijer & Alma 174,00

ABB fortsätter att krypa längs med trendmotståndet, där
kurvan nu når upp till all time high vid 170,00 kronor och därmed
ett starkt motstånd som borde ge rekyl snart. Det finns då två
stöd, strax under, vid 168,00 och vid 169,00 kronor. Kurvan
kan hålla på och svänga ett tag mellan dessa nivåer, innan vi ser
en mer definitiv riktning. Ett undre stöd finns sedan vid 160,00
kronor, vilket fortfarande håller aktien kvar i uppgången. (BB)

Beijer & Alma utvecklar början
till en toppfor mation, med
liknande toppar, efter att kurvan
nått upp till trendmotståndet
175,00 kronor. Det finns då
signaler som kommer att bli
viktiga, där det finns ett övre stöd
vid 170,00 kronor och ett undre
stöd vid 165,00 kronor. Bryts
dessa stöd och en lägre topp
skapas efter trettio dagar, får
aktien
betraktas
som
nedåtgående. (BB)

Alfa Laval 155,80
Alfa Laval har skapat ett par fallande toppar, vilket visar att
kurvan försvagas. Samtidigt har kurvan nått ned till trendbotten
vid 145,00 kronor, vilket gett motrekyl och ett par svagt stigande
bottnar. Detta innebär att kurvan har möjligheter till en ny
uppgångsvåg, där just trendbotten då måste hålla som stöd, för
att ge dessa möjligheter. Det finns då också ett första motstånd
vid 155,00 kronor och ett avgörande vid 160,00 kronor, vilket
också bildas av föregående högsta toppen. Det måste då ske ett
genombrott här för att utvecklingen skall kunna visa tillräcklig
styrka och ta fler kliv uppåt. (BB)

Volvo 87,30
Volvo hittade sin akilleshäl, i form av motståndet vid 100,00
kronor, som bjöd ett massivt motstånd sedan början av
föregående år, även om också stödnivån vid 90,00 kronor har
hållits rätt väl. Nu har denna utveckling ändå brutits på flera
sätt, genom att kurvan först sköt upp genom motståndet, för att
omedelbart falla tillbaka och sedan också bryta stödnivån, med
också en lägre topp och säljsignal som följd. Det är nu istället
stödet vid 80,00 kronor som fångar upp och ger motreaktion,
där 90,00 kronor bildar motstånd. Genombrottet innebär att hela
den uppåtgående trenden har brutits. Däremot är det svårt att
säga hur djup nedgången blir, då det ännu rör sig om en sidlänges
rörelse långsiktigt. (BB)

BioGaia 230,00
BioGaia bildar nu två fallande
toppar, båda med rätt att kalla sig
säljsignal, vilket innebär att
livlinan sedan går vid stödet
200,00 kronor eller något högre.
Stödet utgör samtidigt också
trendbotten för den uppåtgående
rörelsen. (BB)

Hexagon 204,90
Hexagon fortsätter att arbeta
med ett starkt motstånd vid
205,00 kronor, vilket markeras av
två tidigare toppar. Detta innebär
att inga möjligheter skapas förrän
detta motstånd bryts. Samtidigt
finns ett övre stöd vid 195,00
kronor och ett undre stöd vid
180,00 kronor. Bryts det undre
stödet, ger detta en mer
fullständig återställning, ned till
undre stödet och en motrekyl.
(BB)
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ICA 197,60

BULL & BEAR

ICA befinner sig i sin tredje våg och skapade där en topp vid
202,00 kronor 19: e september, vilket följdes av en rekyl och ett
undre stöd vid 195,00 kronor. Den lägre topp som nu har skapats,
till följd av motrekylen, skedde 11: e november och markerade
därmed en säljsignal, enligt trettiodagarsregeln. Samtidigt bryter
också kurvan det övre stödet vid 200,00 kronor, vilket innebär
att aktien ligger i en fallande rörelse. Kurvan närmar sig därför
det undre stödet, vilket samtidigt utgör trendbotten i den stigande
korridoren. Här väntas ändå en ny motrekyl, samtidigt som stödet
bildar gränsen mot en större nedgång, som kan utlösas om det
bryts. (BB)

TENDENSer

Nordea 83,80
Nordea har nu skapat tre toppar vid det kraftiga motståndet
84,00 kronor. Samtidigt har också kurvan mött huvudmotståndet
i den fleråriga uppgångstrenden. Detta innebär att aktien nu
pressas in i spetsen på en triangel, vilken bildas mellan
trendmotståndet och den stigande trendbotten inom den korta
uppgången. Denna botten bildar ett undre stöd vid 80,00 kronor,
vilken ger en fortsatt nedgång om den bryts. Innan vi ser en klart
ny riktning, kommer ändå aktien att fortsätta sin sidlänges
konsolidering. (BB)

SHB 290,20
SHB beskriver liknande utveckling som Nordea, med tre
toppar vid det starka motståndet 290,00 kronor. Detta ger en
sidlänges rörelse med ett undre stöd och en trendbotten vid
270,00 kronor. Detta innebär att aktien måste välja väg när den
kommer in i triangelns spets, där det övre motståndet måste
brytas för en ny uppgång. (BB)

Swedbank 168,50

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

Swedbank ligger kvar i en stigande rörelse, där kurvan just
brutit det viktiga motståndet vid 160,00 kronor, vilket nu bildar
ett viktigt stöd och en trendbotten. Så länge kurvan kan bilda
stigande bottnar och toppar, fortsätter därför uppgången i en ny
uppgångsvåg, där ett motstånd nu bromsar vid 170,00 kronor,
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men där ett genombrott innebär nästa nivå vid 180,00 kronor.
(BB)

Telia 54,50
Telia har fortsatt sin kraftiga uppgång, där genombrottet vid
50,00 kronor innebar ett avgörande lyft, men där kurvan nu också
nått upp till en nytt, kraftigare motstånd, vid 55,00 kronor, vilket
snart leder till rekyl igen. Det finns då ett första stöd vid 53,50
kronor, vilket blir viktigt för att hålla kvar aktien i nuvarande
branta uppgång. Bryts stödet, väntar istället ett stöd vid 52,50
kronor. Bryts motståndet, finns ytterligare ett par kronor att vinna.
Samtidigt skall nämnas att kurvan då är uppe vid sitt högsta
värde sedan april år 2007, vilket också kan ge svajigare nivåer,
innan riktningen bestäms igen. (BB)

Boliden 90,65
Boliden har den senaste tiden testat stödet vid 90,00 kronor
utan att bryta detta mer än tillfälligt. Under onsdagen fick vi in
88,80 kronor som lägsta notering innan en motreaktion uppåt
inleddes.

I och med onsdagens vändning
finns det nu anledning att se en
motreaktion uppåt som trolig.
Det handlar då om en uppgång till
motståndet vid 94,00 kronor
möjligen kan uppgången orka till
95,50-96,00 kronor. Aktien ger
ofta reaktioner kring den 5:e i
månaden och det finns anledning
att räkna med att Boliden sätter
en topp under andra halvan av
nästa vecka. (IC)

Lundin Mining 26,57
LUMI satte en topp vid 30,04
kronor den 5 november i år. Där
inleddes sedan en nedgång som
inte gett någon motreaktion
uppåt under tiden. Lägsta
notering under onsdagen fick vi
in på 26,21 kronor. Det ger ett fall
på 3,83 kronor (-12,7 %) under
22 dagar.

Aktien satte 99,90 kronor som en lägre topp den 22 oktober
i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet. Nedgången
på 10 procent sedan dess har inte gett någon större motreaktion
uppåt vilket är vanligt i de flesta nedgångar.
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Toppen den 5 november var dessutom en lägre topp jämfört
med den topp som infann sig den 11 september på 31,35 kronor,
vilket betyder att aktien är i en fallande trend. Säljtrycket har
varit stort och det är nu dags för en motreaktion uppåt inom
kort.
Närmast utgör 27,00 kronor ett motstånd och bryts nivån
finns det utrymme för en fortsättning till 27,70-28,00 kronor.
Tidsmässigt är 22-23 dagar av nedgång en tidsrymd som ger en
motreaktion och där är vi nu.
I och med att den längre trenden är fallande söker vi en fortsatt
nedgång när den tillfälliga uppgången är avklarad. (IC)

SEMAFO 17,00
Semafo har en imponerande utveckling sedan i somras fram
till toppen vid 20,19 kronor den 18 november. Uppgången sedan
den 26 juni är som mest i det närmaste 150 procent och det ger
oss anledning att se intervallet 20,00-21,00 kronor som ett viktigt
motstånd och som bör hålla under en tid medan aktien bygger
för en fortsatt uppgång på sikt.
För att vi ska få en fortsättning uppåt krävs att vi får en
bestående notering över 21,00 kronor. Innan en sådan signal är
på plats inriktar vi oss på en kraftsamlande fas i intervallet 15,0021,00 kronor. (IC)

Lundin Petroleum 135,50
LUPE fortsätter sina rörelser i ett smalt intervall kring 136
kronor. Förutsättningarna för en tillfällig uppgång ökar nu och
då är det en uppgång till motståndet vid 142 kronor som är
aktuellt. Den längre trenden är fallande och vi söker under vintern
en botten inför en mer bestående uppgång i ett senare skede.
De månadsbaserade tekniska indikatorerna är fallande och
har en bit kvar ned till låga nivåer som ger anledning att räkna
med en bottenformation inför en uppgång. Värdena i dagsläget
är 14,9/25,8, där jag helst vill se båda värdena under 20 för att
se en mer ”säker” signal på en vändning uppåt. (IC)

AXIS 240,80
Axis hör till den grupp aktier
som stigit kraftigt och som
fortsätter att sätta nya rekord.
Senaste rekordet sattes den 22
november vid 243,60 kronor. De
senaste veckorna har vi fått tre
toppar efter varandra, där varje ny
topp är högre än den föregående.
Detta brukar i det flesta fall leda
till en rekyl och i detta fall kan
det ge en nedgång till 220 kronor
innan en ny uppgång tar vid. (IC)

CDON 30,00
CDON har varit i en fallande
trend under lång tid efter toppen
vid 69,75 kronor den 1 mars
2012. Nedgången var fullbordad
i somras med 17,90 kronor som
lägsta notering. Aktien har sedan
dess skapat högre bottnar under
sensommaren och tidig höst. Den
16 oktober sattes 21,10 kronor
som ännu en högre botten och en
ny långsiktig uppgång var därmed
bekräftad.
Nu testas motståndet vid
30,00 kronor och när detta bryts
finns det utrymmer för en
fortsättning till 39,00 kronor. På
vägen ligger 33,00 kronor och
36,00 kronor som tillfälliga
motstånd som kan hindra
uppgången tillfälligt. (IC)
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XACT Bear 138,90
XACT Bear söker sig ned till allt lägre nivåer, där 138,80
kronor sattes under onsdagen. Nivån är den lägsta under året.
Trenden är fallande och det finns ingen anledning att räkna med
annat än en fortsatt nedgång även om vi får tillfälliga
motreaktioner uppåt. (IC)

XACT Bull 225,25
XACT Bull steg till den nya toppnoteringen för året vid 225,40
kronor under onsdagen. Trenden är stigande och BULL har
närmaste motstånd vid 229 kronor. Undertonen i marknaden är
stark och det finns anledning att vara beredd på ett genombrott
av 229-nivån. Men jag vill först se en stängningskurs över 229
kronor innan vi sätter upp förväntningar ytterligare. (IC)

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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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 5 december

Ingemar Carlsson
[ingemar.carlsson@tendens.se]
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