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Torsdagen den 5 december 2013

OMXS 30 index 1 279,03
OMXS 30 satte den nya toppnoteringen 1 316 för året den
28 november. Där tog det stopp och intervallet 1 310-1 333 har
utgjort ett viktigt motstånd som vi jobbat med under hösten.
Toppnoteringen från den 13 juli 2007 hamnade på 1 322 och
ingår i detta viktiga motstånd.
Rekylen efter toppen den 28 november är logisk med tanke
på att många indextunga aktier stigit kraftigt under en längre tid.
Ser vi till enskilda aktier blir bilden splittrad, då vi har en flertal
tunga aktier som pressats under hösten efter toppnoteringar under
augusti och september.
De stora aktörerna har fortsatt driva aktier som SCA,
Kinnevik, Assa Abloy, Autoliv, Nokia, Axis, H&M, Investor,
Trelleborg med flera. Dessa har satt nya toppar och rekord under
senhösten.
Medan aktier som Ericsson, Getingen, Elekta, Swedish
Match, Volvo, SKF, Husqvarna med flera aktier pressats tillbaka
efter toppar för flera månader sedan.
I och med att flera indextunga aktier fortsatt uppåt har index
ändå haft en mindre positiv utveckling under hösten.
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Flera av de tunga rytmerna
gick i mål under augusti och
september och många aktier satte
sin årshögsta notering då i spåren
av de viktiga rytmer vi jobbade
med under första halvåret 2013.
Index noterade sin augustitopp
den 14:e vid 1 266 och efter
onsdagen (4 dec) ligger index bara
13 punkter (+1,0%) över denna
topp. Toppen den 28 november
kom in 3,9 procent över
augustitoppen. Detta ger delvis
en bild av ett index som är i en
stigande trend men som inte har
kraften att bryta uppåt med
styrka.
Index har efter toppen vid
1 316 den 28 november fallit
tillbaka med 47 punkter (-3,6 %)
i och med att index noterade
1 269 som lägst under onsdagen.
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Denna första tryckare nedåt ska nu kunna ge en motreaktion
uppåt på 23-31 punkter, där intervallet 1 292-1 300 blir mycket
viktigt under december.
Skulle index lyckas bryta upp över 1 300-nivån och stänga
över densamma finns det utrymme för en fortsatt uppgång och
ett test av toppnoteringen (1 322) från juli 2007.
Skulle index inte lyckas bryta 1 300-nivån utan i stället vända
nedåt igen får vi inrikta oss på stödet vid 1 268-1 270. Bryts
detta via en stängningskurs under detta intervall kan det bli fart
i en nedgång. Många aktörer vill då ta hem kortsiktiga vinster
som skapats sedan midsommar fram till nu.
I och med att index skapat en kilformation med en kilspets
pekande uppåt finns det anledning att bevaka ett möjligt utbrott
nedåt. Redan under onsdagen bröt index ur kilen när vi fick en
nedgång under 1 280. Jag vill alltid jobba med en mindre marginal,
vilket innebär att jag först vill se en stängningskurs under 1 2681 270 innan en negativ signal är på plats. Först då bekräftas en
fortsättning nedåt. Kilformationer är mycket viktig, då de många
gånger är slutsteget i en längre tids uppgång. Men då detta inte är
en hundraprocentig regel händer det ibland att utbrottet sker
uppåt.
Det var detta vi såg i slutet av november när index bröt upp
över 1 305 och såg ut att kunna dra på uppåt. Men bara någon
dag efter utbrottet föll index tillbaka in i kilformationen och
visade därmed att signalen var falsk. En falsk köpsignal som
följs av en säljsignal (utbrott nedåt ur kilen) ger då oftast en
mycket stark reaktion nedåt.
Bilden är klar och vi behöver nu bara vänta på marknadens
besked via dess agerande under december.
Om index bryter nedåt ser jag det trots allt som en tillfällig
nedgång och kraftsamling inför en ny uppgång i början på nästa
år. Vi får heller inte glömma att trenden fortfarande är stigande,
då en lägre topp inte är på plats nu. En sådan kan tidigast komma
in 30 dagar efter den senaste toppen från den 28 november.
Vid ett eventuellt utbrott nedåt ur kilformationen säger teorin
att en rekyl minst ska falla till nivån där kilen skapades. Det
skulle innebära en möjlig nedgång till 1 200-1 210.
Utvecklingen från den 22 maj i år och toppen vid 1 258 ned
till lågpunkten den 24 juni vid 1 109 kan vi använda som
riktvärde på en möjlig nedgång. Nedgången då under
försommaren blev 149 punkter (1 258-1 109). Det är inte ovanligt
att ungefär samma längd i nedgången upprepas i ett senare skede.

Det skulle då innebära att vi kan
bevaka område kring 1 167
(1 316-149), som ett alternativ
till en lågpunkt.
Vi vill i dagsläget lägga upp de
alternativ som finns med på
spelplanen utan att för den skull
ta för givet att de uppfylls.
Utvecklingen den närmaste tiden
blir mycket viktig, då den kan
bekräfta den negativa möjligheten
likaväl som vi kan få en
bekräftelse på att de negativa
signalerna inte utlöstes.
Den utveckling som vi dock
ser som mycket trolig är att vi får
en avgörande topp under våren
och då under de fyra första
månaderna under 2014.
Uppgången inleddes i mars
2009 och det innebär att det nu
gått 57 månader sedan dess. En
av de rytmer som vi ser som
viktiga är den på 60 månader (5
år), vilket betyder att våren 2014
är en viktig avstämningspunkt.
Ser vi sedan på den senaste
delvåg uppåt inleddes den vid
833 den 23 september 2011.
Denna våg är nu inne på sin 27:e
månad och kan avslutas när som
helst mellan 27 månader och 30
månader. Utgår vi från att 30
månader
är
en
viktig
avstämningspunkt hamnar den i
slutet av mars 2014. De beskrivna
rytmerna stämmer väl överens
med de vi får från New
Yorkbörsen, som ger oss första
halvan av mars 2014 och tiden 21
mars till 11 april 2014 som de två
viktigaste rytmerna under första
halvåret 2014.
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Stochastic
De månadsbaserade tekniska indikatorerna är fortfarande
stigande och de kan ligga kvar på höga nivåer en längre tid.
De veckobaserade tekniska indikatorerna är nu fallande och
får vi båda värdena under 80 ger den en förstärkning av de
negativa signalerna som redan är på plats via denna indikator.
De dagliga tekniska indikatorerna är fallande som en följd av
de senaste dagarnas nedgång. Den vanligaste utvecklingen är att
båda värdena tar sig ned under 20 innan en ny uppgång inleds.
Detta kan ske redan under december och vi bevakar denna
indikator för att se när vi kan förvänta oss mer än bara tillfälla
motreaktioner uppåt.
Lång sikt: Månadsstochastic 90,2 och 89,1 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 76,0 och 84,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 32,2 och 58,9 fallande
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 1 316 från den 28 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.

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
Tidsmässigt väntar vi på att
den mycket tunga U-cykeln ska
falla på plast och ge en viktig topp
för index. Cykeln är på 84,3 år och
är aktiverad från nu och under de
kommande månaderna. Den
perfekta mittpunkten ligger i
början av januari 2014 men så
perfekt kan vi inte förvänta oss
att det blir. Utan vi får jobba med
ett filter på 6 veckor på vardera
sidan om det ideala värdet, 4-7
januari.
Ursprunget är den 3 september
1929 och toppen inför
börskraschen då. Nu förväntar vi
oss inte en exakt lika dramatisk
utveckling utan det handlar i
första hand om en viktig rytm
som på nytt ska ge en viktig punkt
på börserna i New York i första
hand. Men då vi är så starkt
sammankopplade med New
Yorkbörsen är det logsikt att
räkna med att Stockholmsbörsen
också påverkas.

Värdet på Stochastic kan maximalt uppgå 100 och som lägst
0. I den tekniska litteraturen beskriver man ofta ett värde över
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Ovan tog jag upp rytmen på 60 månader från den 9 mars
2009, vilken i mars 2014 får en viktig avstämningspunkt. Den
andra rytmen på 30 månader från den 23 september 2011 eller
möjligen kan vi utgå från de 4 oktober 2011 ger oss tiden kring,
dels den 23 mars 2014 och dels tiden kring den 4 april 2014. Det
ger oss automatsikt en rörelse på cirka 30 månader från den 9
mars 2009 till den 23 september 2011 om vi tillåter ett
”övertramp” på 14 dagar. De långa rytmerna är mycket sälla
exakta på dagen när, varför vi alltid tillåter en viss avvikelse.
Det handlar ju också om att de kortare rytmerna triggar igång
de långa rytmerna och då är det de korta rytmerna som står för
precisionen.
Tid och pris är samma sak har vi fått lära oss av W D Gann
och använder vi oss av detta när vi tar in botten vid 833 den 23
september 2011 kan vi konstatera att 833 dagar senare ger oss
en tidpunkt i början av januari 2014. Vi kan på andra sätt få in
att tiden kring den 7 februari 2014 också har betydelse. Det
viktiga är inte att i förväg försöka hitta en kommande lågpunkt
eller topp utan att vara beredd på reaktion när tiden blir ”mogen”.

S&P 500 index 1 792,81
S&P satte det senaste rekordet vid 1 814 den 29 november.
Nedgången därefter ska i första hand ses som tillfällig i den
stigande trend som gäller. Index har ett viktigt stöd vid 1 760,
som måste hålla om den positiva bilden ska bestå. Ett genombrott
av 1 760-nivån innebär att trendlinjen som sammanbinder
topparna under hösten bryts och en negativ signal utlöses.

De
dagliga
tekniska
indikatorerna har skapat
divergens mellan indikatorn och
kursgrafen, vilket är en signal på
att det ligger en rekylfas och
väntar på att aktiveras. Men denna
kan dröja någon/några veckor
innan den blir aktiv.
Index är tidsmässigt inne i en
toppformation som kan leverera
nya rekordnoteringar under början
av nästa år. Men då det ser ut att
vara avslutningen på en mycket
stark och långvarig uppgång
sedan mars 2009 och vändningen
vid 666.
Men så länge trenden klassas
som stigande handlar det om
tillfälliga rekyler. (IC)
Rekordnotering: 1 814 från
den 29 november 2013
Bottennotering: 666 den 6
mars 2009
2011 högsta notering: 1 371
den 2 maj
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2012 högsta notering: 1 475 den 14 september
2013 högsta notering 1 814 den 29 november

Tokyobörsen
Nikkeiindex 15 177,5
Nikkeiindex satte först en topp vid 15 943 den 23 maj i år
efter en mycket starkt utveckling under cirka sex månader. Den
starka uppgången som i slutfasen blev parabolisk visade då att
en topp var på gång. Den efterföljande rekylen tog index ned till
12 416 (-22,1 %) på bara 21 till den 13 juni. Hela sommaren
och inledningen på hösten fick vi tillfälliga uppgångar som
toppade i intervallet 14 800-15 000. När sedan 15 000-nivån
bröts i november gav genombrottet en signal på en uppgång till
majtoppen.
Även om den inte testats fullt ut ännu är toppen den 3
december fullt godkänd utifrån förväntningarna. I en rekyl utgör
intervallet 14 800-15 000 ett stöd och på sikt handlar det om
16 000 som ett viktigt motstånd som måste brytas om vi ska få
se högre nivåer under 2014. (IC)

Moskvabörsen
RTS index 1 376,73
RTS index fortsätter att backa efter toppen vid 1 521 den 22
oktober i år. Nedgången var ned till 1 363 som lägst under
onsdagen och det är logiskt att vi får en motreaktion uppåt kring
45:e dagen efter en topp. Det ger oss utrymme för en uppgång
till 1 420 i det korta perspektivet. (IC)

Oslobörsen
OSE All Share index 583,93

6

kunna hålla en längre tid medan
index bygger upp ny styrka under
610-nivån för att på sikt ges
möjlighet att bryta uppåt.
Innan 610-nivån är bruten
sätter vi inte ut några förväntade
rekord utan låter tiden verka via
en reaktion nedåt. Stöd har vi 560
i den aktuella rekylen, där 540
måste tas med som alternativ. (IC)

Enskilda aktier
Ericsson B 80,00
Ericsson är i en fallande trend
efter att ha satt 90,95 kronor som
årets högsta notering den 16
september. Den lägre toppen vid
83,75 kronor den 18 november
blev viktig, då den satte press på
kursen när allt fler aktörer började
sälja av samtidigt som köparna
drog sig undan.
Bilden som skapats börjar
alltmer likna en huvudskuldraformation och om den
tolkningen visar sig bli verklighet
kan vi förvänta oss en rörelse i
ett brett intervall under en längre
tid. Det skulle innebära en rörelse
i det breda intervallet 72,0084,00 kronor de närmaste
månaderna.
Kortsiktigt har vi nu fått en
nedgång till 79,05 kronor som
lägst under onsdagen, vilken
följdes av en inledande
motreaktion uppåt under dagen.

OSE slog i taket den 18 november vid 598, när motståndet
vid 600-610 testades. Rekordnoteringarna från 2007 och 2008
ligger i detta intervall och utgör ett starkt motstånd, som bör
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Det ger oss nu 81,00 kronor som
ett första motstånd och när
motreaktionen är klar räknar jag
med en fortsatt nedgång och ett
test av stödet vid 78,00 kronor.
Ericsson har de senaste 11
veckorna (16 september till den
4 december) fallit tillbaka med
drygt 12 procent medan börsen
som helhet bara tappat knappt 1
procent. Det är denna bild vi ser
i många aktier. Det är en mindre
grupp aktier som drivit index
under hösten och gett en generellt
positiv bild av utvecklingen.
Detta samtidigt som många aktier
fallit tillbaka relativt mycket.
Tidsmässigt är det nu den 16
december 3 månader (=13
veckor=90 dagar) sedan toppen
satte vid 90,95 kronor och det gör
att
vi
har
en
viktig
avstämningspunkt
kring
måndagen den 16 december.
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Tidpunkten blir ännu mer betydelsefull, när vi kan konstatera
att det även den 16 december är 9 månader sedan toppen den 15
mars sattes vid 86,40 kronor.
De dagliga tekniska indikatorerna nedan visar på en trolig
fortsättning nedåt efter en tillfällig motreaktion uppåt. De
veckobaserade tekniska indikatorerna är också fallande och
förstärker den negativa bilden på medellång sikt. Jag vill se värden
under 20 på båda värdena för att vi ska få ett intressant läge
inför en uppgång.
Vi kan därmed förvänta oss noteringar i nedre delen av det
ovan relaterade intervallet när vi kommer in i början på 2014.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 69,6 och 70,8 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 30,2 och 34,9 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 18,0 och 33,0 fallande
Motstånd: 81,00 och 84,00 Stöd: 78,00 och 75,00
Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor. Rörelsefaktor pris:
4,50
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Nokia 51,10

Addtech 299,00

Nokiatog till slut den paus som vi
förväntade oss i området kring 52,00 kronor.
Toppen 53,80 kronor kom in den 19
november, där aktien låg kvar på hög nivå
under nästan två veckor innan nedgången tog
överhand den 3 december. Lägsta notering
under onsdagen blev 50,15 kronor innan en
motreaktion uppåt tog vid. Vi jobbar nu med
52,00-52,50 kronor som motstånd, där 54,00
kronor utgör ett alternativt motstånd om
köparna skulle trycka upp aktien mer än
förväntat.

Addtech nådde en topp och ett motstånd vid
312,50 kronor, vilket nu fått aktien att inleda en
fallande rörelse med lägre toppar. Kurvan har då
kommit ned till det övre stödet vid 300,00 kronor.
Ett genombrott här, innebär att också kurvan bryter
sin uppåtgående trend. Det finns då ett undre stöd
vid 280,00 kronor, vilket åter kan ge motrekyl. Det
kommer sedan att vara den kommande toppen som
bestämmer den fortsatta utvecklingen, där en lägre
topp då kan bekräfta en mer permanent nedgång
Allmänt är det så att det nu finns anledning att studera
kommande signaler om lägre kurser för många aktier.
(BB)

Det finns anledning att se en rekyl under
30 alternativt 45 dagar och då skulle det
innebära att vi söker en reaktion kring den
19 december och den 4-5 januari 2014.
När väl rekylfasen är över oavsett om
lågpunkten sätts vid 48,00 kronor eller någon
annan nivå siktar vi uppåt i en tredje
avslutande uppgång i början av 2014. En
uppgång som bör bli cirka 20 kronor i höjd.
En beräknad topp kan vi ta fram först när vi
har en rekylbotten klar under vintern. Vi
jobbar i första hand med 48,00 kronor och
45,00 kronor som stödalternativ. (IC)

Astra Zeneca 370,20
Astra Zeneca nådde en topp vid 379,00 kronor,
vilket både är en historiskt hög position och samtidigt
också möter trendmotståndet i uppgången. Aktien
har också stigit lodrät i sin senaste uppgång vilket
berättar att också rekylfasen kommer att bli kraftigare.
Detta har nu gett en inledande rekyl, där ett övre
motstånd vid 370,00 kronor kan ge en uppbromsning,
tillsammans med det undre stödet i toppformationen,
vid 365,00 kronor.
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Bryts dessa stöd, ger det en
negativ signal, där en lägre topp
sedan kan vara det som förstärker
den negativa utvecklingen. Det är
dessa signaler som är de första
varningarna, även om det ännu
bara finns en ökande beredskap.
(BB)

Tekniska indikatorer
AZN
Lång sikt: Månadsstochastic
88,6 och 79,0 stigande
Medellång
sikt:
Veckostochastic 90,1 och 87,8
stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 79,2
och 86,2 fallande
Motstånd: 387,00 och 407
Stöd: 367,00 och 348,00
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Atlas Copco A 175,90
Atlas Copco A bekräftar nu sin säljsignal, genom att också
bryta stödet vid 180,00 kronor. Därmed skapas också ännu en
lägre botten och trenden pekar där för också ned mot trendbotten
vid 160,00 kronor, även om vi har ett stöd vid 175,00 kronor
innan dess, vilket bör de en motrekyl igen och sedan också vid
stödet vid 167,00 kronor. (BB)

Bilia 154,00
Bilia inleder en rekyl, efter att kurvan nådde all time high vid
160,00 kronor. Nedgången har då ett fösta stöd vid 150,00
kronor, vilket markeras av en trendbotten i den korta
uppgångstrenden. Bryts stödet, tar sig kurvan ur uppgången. Det
kommer då istället bli den kommande toppen som ger viktig
information om den fortsatta utvecklingen, men redan Stochastic
visar på att uppgången håller på att brytas, genom att denna kurva
fallit under nivån 80 procent. Ett lägre stöd finns då vid 140,00
kronor. Allmänt finns en vikande trend på bilmarknaden, där
bilförsäljningen i USA viker för Volvos del, med en
trettioprocentig nedgång, jämfört med föregående år. (BB)

Rörelsefaktor tid= 19 dagar
halva ger 9,5 dagar Pris 19,00 kr
halva ger 9,50 kr
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Elekta 91,30

Skanska 122,00

Elekta följer nu sin fallande trend och närmar sig trendbotten
vid 90,00 kronor, där ändå en kraftigare motrekyl väntas, med
första motstånd vid 95,00 kronor. (BB)

Getinge nådde ned till trendbotten och livlinan, vid 200,00
kronor, vilket nu gett en motrekyl med försiktigt stigande bottnar.
Det är då motståndet vid 210,00 kronor som ger en uppbromsning
igen och där samtidigt ett högre stöd vid 205,00 kronor måste
hålla, för att den nya uppgången skall lyckas. Detta kan då och
borde då leda till att kurvan når även motståndet vid 220,00
kronor. Det finns sedan ett motstånd vid 230,00 kronor som är
mer oroväckande och om uppgången skall vika ned igen, så är
det just här. Som vanligt måste också kurvan ge klartecken för
varje nytt steg, genom en högre botten och topp. (BB)

Skanska har redan givit en
säljsignal, genom en lägre topp
vid 126,00 kronor den 6: e
november. Denna nivå bildar
samtidigt motstånd och har redan
gett ännu en lägre topp. En
toppformation bildas då samtidigt
som har sitt undre stöd vid 120,00
kronor. Det kommer därför att
vara ett genombrott av detta stöd
som slutgiltigt ger kurvan en
fallande trend. Till dess avvaktar
vi utvecklingen. En nedgång
skulle då hamna på ett första stöd
vid 118,00 kronor och ett undre
stöd vid 114,00 kronor, där
livlinan går. (BB)

IFS 140,00

Telia 51,65

IFS har haft en positiv utveckling, sedan stödet och
trendbotten vid 110,00 kronor, där kurvan har nått upp till en
topp vid 153,00 kronor. Toppen har nu markerat motstånd och
ger också en fallande kurva, där stödet 140,00 kronor bromsar
och ger motrekyl. Nivån blir då avgörande för uppgången, där
en fortsättning genom stödet, ger en säljsignal med adress 130,00
kronor i nästa steg. Trendbotten möter sedan vid 120,00 kronor.
Därmed kan det finnas anledning snart se över positionerna i
denna aktie. (BB)

Telia gick upp till värden där
aktien vände under november år
2010. Därmed fick det aktien att
skapa en kraftfull rekyl, delvis
också som svar på den lodräta
uppgång som aktien skapat under
sin senaste uppgång. Ett undre
stöd vid 52,50 var det då som gav
den avgörande signalen. Ett stöd
vid 51,50 kronor väntas ge en
uppbromsning, medan det undre
stödet finns vid 50,00 kronor.
Innan dess väntas en kraftigare
motrekyl, eftersom det faktiska
ännu saknas en säljsignal i form
av en lägre topp. (BB)

Getinge 208,80

Kinnevik 253,00
Kinnevik håller ännu ställningarna, där stödet går vid 245,00
kronor i den uppåtgående korridoren. Så länge inga
svaghetstecken syns, är det frestande att följa med ett tag till
och där det då finns ett trendmotstånd vid 275,00 kronor. Innan
dess måste då aktien ändå först ta sig förbi nuvarande topp och
motstånd vid 260,00 kronor, vilket därför bildar en
avstämningspunkt. (BB)
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Tieto 135,50

BULL & BEAR

Tieto skapade en botten vid 124,00 kronor under utgången
av juli månad, vilket fick aktien att vända uppåt igen. Ett övre
stöd finns då vid 134,00 kronor och ett undre stöd och en
trendbotten vid 130,00 kronor. Det finns nu vissa möjligheter
att aktien kan hålla sin trend och få en ny våg uppåt igen om
stöden håller, då ingen lägre topp eller botten skapats. (BB)

TENDENSer

VBG 123,25
VBG bildar idag en toppformation, efter en längre uppgång,
där det då finns ett avgörande stöd vid 120,00 kronor. Fallande
toppar ger en negativ förväntan, där avgörande signaler ännu
saknas, men där omsättningen ökar på ett oroande sätt. Ändå
väntas nu en motrekyl vid stödet. (BB)

Hennes & Mauritz 282,80
H&M gjorde ett försök att test motståndet vid 382-387 kronor
fullt under de senaste dagarna Högsta noteringen under onsdagen
blev 283 kronor och det ger oss anledning att sikta uppåt
ytterligare en bit och se om vi kan få ett test av rekordnoteringen
från den 26 september vid 287 kronor. Bilden ser ljus ut att det
gör att vi på sikt fortfarande har kvar bilden av en fortsättning
uppåt och därmed också nya rekordnoteringar på sikt. (IC)

Boliden 93,10
Boliden släppte på nedåt under tisdagen och onsdagen efter
att ha satt 96,35 kronor som en lägre topp fredagen den 29
november. Närmast är det stödet vid 90,00 kronor som är aktuellt
för ett test, där vi fick in 92,20 kronor som lägst under onsdagen.
Vid tillfälliga uppgångar har vi motstånd vid 94,00 kronor.
I och med att vi skrev den 4 december under onsdagen är vi
vaksamma på en motreaktion uppåt nu, då tidpunkten 3-5:e i
månaden ofta ger en reaktion i Boliden. I en förväntad
motreaktion uppåt jobbar vi med först 94,00 kronor som
motstånd. Skulle 94-nivån brytas får vi vänta ut en uppgång till
en något högre nivå. (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
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Semafo 15,62

Autoliv 590,50

Semafo var ned till 14,55 kronor som lägst under tisdagen
och nedgången från toppen vid 20,19 kronor den 18 november
går nu snabbt. Det är på sätt och viss logiskt med tanke på att
uppgången från i somras blev nästa 150 procent. Det finns stora
vinster på många händer att säkra. Även om stödet vid 15,00
kronor höll under tisdagen finns det utrymme för en nedgång till
14,20-14,30 kronor, där vi har 50-procentsnivån av hela
uppgången från i somras. Lägsta notering under tisdagen blev
14,55 kronor, där vi nu ser en tillfällig motreaktion uppåt.

Autoliv satte 617 kronor som
högst den 28 november för att
sedan falla tillbaka under de
följande dagarna med 587 kronor
som lägsta notering under
onsdagen. Normalt sett är det
läge för en motreaktion uppåt
efter en första nedgång, där vi nu
jobbar med 605 kronor som
motstånd. Bryts denna nivå kan
vi inrikta os spå en fortsatt
nedgång. Skulle 605-nivån hålla
är det dags för en andra
nedgångsfas. (IC)

Tidsmässigt tar vi på nytt fram den 7-8:e som en viktig
avstämningspunkt, där aktien tidigare gett reaktioner vid flera
tillfällen i tidigare månader. Den 7 augusti fick in en högre botten
och rytmen på fyramånader bjuder in oss till en ny lågpunkt kring
detta datum med fredagen den 6 december som första möjlighet
och måndagen den 9 december som alternativ. (IC)

Electrolux B 155,20
Lundin Petroleum 132,90
LUPE visade till slut att tyngden av en fallande trend vägde
tyngst. Vi fick under tisdagen och onsdagen en nedgång som nu
ska kunna fortsätta ytterligare, där 130 kronor utgör ett första
stöd. Onsdagens lägsta notering blev 131,80 kronor och vi kan
nu sikta på en mindre motreaktion uppåt. På sikt måste vi ta
med 124 kronor som nästa nivå och stöd om/när 130-nivån bryts.
(IC)

Electrolux gjorde ett försök att
stiga tillfälligt. Det räckte till
motståndet vid 161 kronor med
en mindre överreaktion den 28
november via ännu en lägre topp
vid 162,10 kronor.
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Trenden är sedan tidigare fallande och vi siktar närmast ned
mot 148 kronor som nästa stöd på vägen mot ännu lägre nivåer
på sikt. (IC)

Husqvarna B 37,50
Husqvarna satte punkt för uppgången den 22 oktober vid
44,40 kronor för att därefter inleda en nedgång. Den lägre toppen
sattes sedan den 28 november vid 39,86 kronor. Denna lägre
topp blev signalen till en fortsatt nedgång som nu har stöd vid
37,50 kronor och 36,00 kronor i det att vi över tiden söker ännu
lägre nivåer. (IC)

Sandvik 87,05
Sandvik är sedan tidigare i en fallande trend efter att ha satt
95,95 kronor den 19 september. Lägre toppar har fallit på plats
efter vägen nedåt och vi siktar nu närmast ned mot stödet vid
84,00 kronor efter att 90-nivån är bruten. Onsdagen bjöd på
86,50 kronor som lägsta notering under dagen. (IC)

SKF B 173,20
SKF satte en lägre topp den 28 november vid 180,40 kronor
och därmed var de positiva möjligheterna stängda efter en
tillfällig uppgång. Vi har nu stödet vid 168 kronor som kan hålla
tillfälligt och ge en motreaktion uppåt men när det sedan bryts
handlar det om stödet vid 161 kronor. Lägsta notering under
onsdagen blev 172,40 kronor innan en motreaktion uppåt
inleddes. (IC)

Securitas B 67,10
Securitas har haft en stark
utveckling under sommaren och
en bit in på hösten. Toppen sattes
den 25 oktober vid 75,00 kronor.
Den lägre toppen den 27
november vid 69,10 kronor gav
signalen om ett trendbrott. Vi
inriktar oss nu närmast på ett test
av stödet vid 64,00 kronor. Detta
bör hålla tillfälligt och när det
sedan bryts längre fram handlar
det om en fortsatt nedgång till
60,00 kronor. Tisdagen den 3
december fick vi in 65,65 kronor,
som lägst. Nivån utgör nu bas i
en tillfällig uppgång med 68,00
kronor som motstånd. (IC)

Axis 236,50
Axis satte det senaste rekordet
i fredags den 29 november vid
246,90 kronor. Aktien kan
fortsätta uppåt mot högre nivåer
även om vi får en tillfällig rekyl
nu en tid. Stödet vid 244 kronor
bröts och vi får då jobba med 229
kronor som ett viktigt stöd.
Motståndet vid 260 kronor är den
nivåer vi jobbar vi en uppgång.
Onsdagen gav 235,40 kronor som
lägsta notering. (IC)

SSAB A 45,63
SSAB testade motståndet vid 48,00 kronor under fredagen
den 29 november och satte 47,87 kronor som högsta notering.
Motståndet höll och vi ser nu en reaktion nedåt, där stödet vid
45,00 kronor nu är viktigt. Detta bör hålla tillfälligt och ge en
motreaktion uppåt. Men när 45-nivån bryts får vi inrikta oss på
en fortsatt nedgång med 42,00 kronor som stöd. (IC)

Alfa Laval 150,00
Alfa Laval satte 160,40 kronor
som topp och rekord den 25
september. Den lägre toppen den
24 oktober gav oss en negativ
signal. Nu fick vi även en ny lägre
topp den 28 november vid 156,40
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kronor. Signalen är därmed negativ och trenden lika så och vi
siktar nedåt med 148 kronor som närmaste stödnivå. Stödet
testades under onsdagen med 148,20 kronor som lägsta notering.
Nu väntar en tillfällig motreaktion uppåt efter onsdagens
lågpunkt. På sikt är det ännu lägre nivåer som gäller. (IC)

XACT Bear 144,40
XACT Bear var ned till 138,10 kronor som lägst den 28
november utan att testa stödet vid 136 kronor fullt ut.
Motreaktionen uppåt nu när index faller tillbaka har nått 145,65
kronor som högst under onsdagen. Vi ha ett motstånd vid 148
kronor. Vi fårväntar oss en motreaktion nedåt nu kortsiktigt men
sedan finns det utrymme för ännu en uppgång för BEAR. (IC)

XACT Bull 216,40
XACT Bull slog i taket den 28 november vid 226,65 kronor.
Motståndet vid 229 kronor testades inte helt men det ligger kvar
för framtida bruk.
I de senaste dagarnas rekyl har vi fått in 214,45 kronor som
lägst under onsdagen (4 dec). stödet vid 215 kronor höll för ett
första test och tidepunkten den 4:e december ger oss anledning
att ta fram 18-månadersrytmen från den 4 juni 2012. Denna rytm
ger oss anledning att räkna med en motreaktion uppåt den 4:e
december eller i direkt anslutning till denna dag.
I en förväntad motreaktion uppåt får vi räkna med en ny
nedgång efter en tillfällig uppgång. Bryts stödet 215 kronor via
en stängningskurs under 215 kronor får vi inrikta oss på 201
kronor och troligen också lägre nivåer om vi ger det hela lite tid.
(IC)

Råvaror
Oljepriset
Brent Blend 111,8 $/fat
Oljepriset ger nu positiva signaler över tiden och vi fick se en
uppgång till 113,0 dollar som högst under onsdagen den 4
december . Motståndet vid 114 dollar väntar närmast på ett test
där vi sedan ser en tillfällig rekyl under en tid innan den positiva

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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trenden lyfter oljepriset högre. Årets högsta notering kom in på
119,1 dollar den 8 februari, då motståndet vid 120 dollar höll.
På sikt finns det nu utrymme för att toppnoteringen och
motståndet testas igen i början av 2014. (IC)
Reaktionsdagar för oljan: 9 december, 18 december
Högsta notering 2013 är 119,1 dollar den 8 februari
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

idag men vi följer den första fasen
uppåt under en kortare tid och ser
sedan vad vi får för signaler kring
luciatid. (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
dollar den 28 juni 2013

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008.

SILVER 19,5 $/oz
GULD 1 233,8 $/oz
Guldpriset har tagit ett steg tillbaka igen efter att ha gjort ett
försök att stiga tillfälligt under senare delen av november. Toppen
den 29 november gav oss en indikation på att det kommer mer
på nedsidan, då vi sett tidigare reaktioner komma in den 28-29:e
i flera månader. Närmast bevakar vi möjligheten av en nedgång
till lågpunkten den 28 juni vid 1 180 dollar. Nedgången till
1 211,5 dollar under onsdagen den 4 december gav sedan en
snabb uppgång. Detta kan vara början på en period med stigande
kurs men jag blir alltid misstänksam när vi får en vändning på
detta sätt med en uppgång på 40 dollar under en och samma dag
som en lågpunkt sätts.
Den tidigare lågpunkten vid 1 180 dollar från den 28 juni i år
är nästan testad i och med onsdagens 1 211 dollar. Kortsiktigt
ger de tekniska indikatorerna utrymme för en motreaktion uppåt
inom den närmaste tiden. De vecko- och månadsbaserade
indikatorerna är inte helt på plats men de är nere på låga nivåer,
vilket ger oss anledning att se en kommande uppgång under 3-4
månader som trolig. Sedan är bara frågan om vi sett botten eller
om den kommer in senare i december. Vilken hötapp vi ska ta
vet vi inte men vi kan ju börja med att följa den kortsiktiga
uppgången och se vart det leder.
Ser vi på de rytmer som är aktuella säger de att en lågpunkt
bör komma in kring den 7 december och en andra lågpunkt kring
den 14 december. Vilken av dessa som blir lägst kan vi inte avgöra

Silver har under november
gjort ett mindre försök att stiga
men föll till slut tillbaka och satte
18,9 dollar som lägst den 4
december. De dagliga tekniska
indikatorerna var då nere på låga
nivåer, vilket nu ger utrymme för
i första hand en tillfällig uppgång.
Utvecklingen den senaste
tiden får oss nu att ta med i
beräkning att en ny uppgångsfas
kan inledas. Men budskapen på
sikt är lite motsägelsefulla, vilket
gör att jag vill se vart den tillfälliga
uppgången tar vägen. Det finns
en möjlighet att vi får en uppgång
under 3-4 månader innan en ny
nedgång tar vid in mot
sensommaren 2014.
Med tanke på den splittrade
bild vill jag ta det hela stegvis och
se vad som är på gång. (IC)
Rekordnotering 49,8 den 25
april 2011
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Högsta notering 2012 är 37,6 $/oz 29 februari
Högsta notering 2013 är 32,5 $/oz
Lägsta notering 2013 är 18,2 $/oz 28 juni

Vete 660,2 $/bu
Vetepriset fortsätter att ligga kring 660 dollar och avvakta
och inväntar mer positiva signaler. Just nu är det ett mellanläge
och tvekan som inte ger oss anledning att agera.
Men bilden ser ljus ut på sikt och när väl nya positiva signaler
är på plats finns det anledning att sikta uppåt. (IC)
Toppnotering 2012 är 943,2 $/bu 20juli
Lägsta notering 2012 är 591,0 $/bu 18 januari
Lägsta notering 2013 är 623,0 $/bu 14 augusti

Kaffe 108,4 $/lb
Kaffe börjar bli allt mer intressant att bevaka nu när det snart
gått 30 dagar sedan botten den 7 november vid 101 dollar. Får
vi in en högre botten från den 6 december och fram mot jul ökar
sannolikheten för en mer bestående uppgång på sikt. Men än så
länge måste vi hålla tillbaka optimismen till dess marknaden ger
oss de positiva signaler som måste följa för att vi ska kunna få
den uppgång vi väntat på under en länge tid.
De månadsbaserade tekniska indikatorerna är nere på mycket
låga värden, vilket är ovanligt. Men vi har under november fått
se dessa indikatorer stiga en del och signaler för en möjlig uppgång.
Det är nu en högre botten som fattas för att ge den avgörande
positiva signalen. (IC)
Toppnotering 308,9 $/lb från den 3 maj 2011
Lägsta notering 2012 är 141,2 $/lb från den 31 dec 2012
Lägsta notering 2013 är 101,0 $/lb från den 6 november

Kakao 2 769,0 $/mt
Kakao är i en stigande trend och har sin lägsta notering den 7
mars i år vid 1 234 dollar. Det är nu i det närmaste 9 månader

sedan botten sattes och det ger
oss anledning att vara vaksamma
på en reaktion inom den närmaste
tiden.
Motståndet vid 2 880 dollar är
viktigt, då det måste brytas för att
vi ska få nästa positiva signal som
ger oss utrymme för en
fortsättning 3 100 dollar. (IC)

Koppar 7 095 $/t
Kopparpriset har stigit en del
sedan juni månad men vi ser det
hela som en del i en
bottenformation. Koppar ser ut
att bli intressant för en uppgång
om vi ser det hela 6-10 veckor
framåt i tiden. Bottenformationen
är intakt och det finna utrymme
för en dragning ned till 6 800
dollar innan vi får de positiva
signaler jag vill se för att jobba
på stabilare grund.
Vi bevakar kopparpriset under
de kommande månaderna för att
se om vi kan en köspignal och en
bekräftelse på en långsiktig
positiv signal. (IC)

Valutor
USDSEK 6,50
USDSEK avvaktar nu nya
signaler för att kunna stiga i en
ny fas. Vi fick se en fortsatt
nedgång under onsdagen med
6,48 kronor som lägsta notering.
Det har nu gått 22 dagar sedan
toppen den 13 november och vi
förväntar oss en reaktion efter 22-
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23 dagar. Möjligheten för en reaktion uppåt ökar nu under senare
delen av innevarande vecka. Och då är det 6,60 kronor som
utgör vårt första motstånd. Toppen en 13 november vid 6,70
kronor finns med som ett viktigt motstånd längre fram. (IC)
Högsta notering 2013 är på 6,86 kronor från den 8 juli
Lägsta notering 2013 är på 6,27 kronor från den 1 februari
Högsta notering 2012 är på 7,35 kronor från den 1 juni
Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29
april 2011.
Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från
den 6 mars 2009.

EURSEK 8,84
EURSEK har nu dragit sig nedåt efter att ha satt 9,00 kronor
som högst den 14 november. Vi får nu inrikta oss på att 8,94nivån testas inom den närmaste tiden. För att få en fortsatt
uppgång måste vi få en etablering över 8,94 kronor och ett sådant
genombrott kan dröja.
MA 50 ligger som stöd vid 8,80 kronor och bör kunna hålla
inför den förväntade uppgången under december månad. (IC)
Högsta notering 2013 är 9,00 den 13 november
Lägsta notering 2013 är 8,25 kronor den 13 mars
Högsta notering 2012 är 9,17 kronor den 16 maj
Lägsta notering 2012 är 8,17 kronor den 13 augusti
Rekordnoteringen är på 11,79 kronor från den 6 mars 2009

EURUSD 1,359 USD
EURUSD har de senaste veckorna stigit en del efter att vi
fick se 1,352 dollar den 4 november Högsta noteringen i denna
uppgång är 1,362 dollar från den 2 december. Vi inriktar oss
närmast på dollarn stärks och att relationen drar sig nedåt. Vi
inriktar oss närmast på en ny fas nedåt för att med tiden få ett
test av stödet vid 1,27-1,28 dollar. (IC)
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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 12 december

Ingemar Carlsson
[ingemar.carlsson@tendens.se]
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