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Tisdagen den 3 december 2013

OMXS 30 index
(C 1 304,58 H 1 309,09 L 1 301,11)
OMXS 30 satte 1 316 som högst i torsdags den 28 november för
att sedan falla 15 punkter fram till och med måndagen. Nedgången
är två dagar så här långt och vi jobbar alltid med en reaktion på upp
mot 3 dagar. Frågan är då om vi får en tredje dag och en lägre notering
och då under måndagens 1 301. I och med att vi har en rörelsefaktor
på 36 punkter halverar vi den och får 18 punkter som vi drar av från
1 316 och det ger oss 1 298 som en nivå att bevaka under tisdagen.
Denna nivå är inte given men en möjlig vändpunkt. Alternativet är
1 292 men då måste index falla med nästan 1 procent under dagen,
vilket är möjligt men inte troligt.
Vi jobbade tidigare med en linje som sammanband topparna i
uppgången sedan den 22 maj i år. Denna linje bröts under förra
veckan när index steg till 1 316. Nu är index tillbaka under denna,
vilket i sig är förvånande, då ett genombrott normalt ska leda till en
fortsatt uppgång. Men det är inte mycket som är normalt nu när allt
ska avslutas under extrema former i den toppformation index varit
i under lång tid.
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Återgången under den
relaterade linje är en negativ signal
men vi drar inte för stora växlar på
detta just nu utan låter index falla
sina första dagar och sedan ge en
motreaktion uppåt. Det är i den
motreaktionen som det hela blir
viktigt, då index måste stiga till en
ny topp över 1 316. Om inte så får
vi in negativa signaler som leder till
nya rekyler.
Vi spekulerar inte vart det hela
ska bära den närmaste tiden utan
låter marknaden visa vad som är på
gång framöver. Oavsett vad som
händer är trenden stigande och det
är den som styr vårt agerande.
De
dagliga
tekniska
indikatorerna backar en del efter
torsdagens topp och vi får se om
det utvecklas till en mer utdragen
rekyl i det korta perspektivet.
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Men då värdena fortfarande befinner sig över 80 ryms det inom
en normal kortvarig rekyl.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 94,6 och 90,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 89,4 och 88,5 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 81,7 och 86,4 fallande

Korta cykler
45–rytmen
En av de tyngre rytmerna på börsen är den på 45 dagar. Vi
bevakar den rullande rytmen på 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315
och 360 dagar eller egentligen handlar det om grader av året. Det
gör att 365 dagar är 360 grader av året. Det innebär vidare att ett
halvår är 180 grader, vilket blir det samma som 182 dagar.
Bevakningen gör vi alltid från viktigare toppar och bottnar.
Utgår vi från indexbotten 833 den 23 september 2011 får vi: 7
november 2011, 22 december 2011. Under 2012 får vi 8 februari,
21 mars, 8 maj, 20 juni, 8 augusti, 23 september, 7 november, 22
december 2012. Under 2013 får vi 7 februari, 22 mars, 7 maj, 22
juni, 7 augusti, 23 september, 7 november, 23 december.
Utgår vi från den 4 oktober 2011 och index på 856 får vi: 18
november 2011. Under 2012 fick vi 2 januari, 19 februari, 4 april,
19 maj, 4 juli, 19 augusti, 4 oktober, 19 november. Under 2013
följer 4 januari, 19 februari, 4 april, 19 maj (viktig topp 22 maj), 4
juli (viktig lågpunkt 3-5 juli), 19 augusti (viktig topp den 14 aug
vid 1 266), 4 oktober, 19 november, 4 januari
Utgår vi från toppen den 16 mars 2012 vid 1 128 får vi: 2 maj
(45), fredagen den 15 juni (90), 30 juli (135), 180 dagar gav toppen
fredagen den 14 september. 29-30 oktober (225 dagar). Ytterligare
45 dagar (270 grader) gav oss 15-17 december.
315 grader av året ger oss den 31 januari 2013, vilket gav den
reaktion vi vill se. Nästa rytm är 360 grader och då är vi framme vid

den 15-16 mars 2013, när vi rullat
360 grader (365 dagar) och
återkommer till årsdagen. En viktig
toppnotering vid 1 223 kom in
den 14 mars 2013.
Fortsätter vi framåt under 2013
får vi 2 maj, 14 juni, 2 augusti, 14
september, 2 november, 14
december, 2 februari.
Utgår vi från botten vid 941 den
4 juni 2012 får vi: 45 dagar som
gav 19-20 juli (topp fredagen den
20 juli) 90 dagar gav den 3-5
september (lågpunkt 5 september).
När det var dags för 135 dagar fick
vi en topp den 18 oktober, där vi
även kunde acceptera den 19
oktober. Reaktionen blev relativt
intensiv ned till den 24 oktober.
Fortsätter vi under 2013 får vi:
19 januari, 4 mars, 19 april (viktig
lågpunkt vid 1 141 den 18 april), 4
juni, 19 juli, 4 september, 19
oktober (lördag), 4 december, 19
januari
Nu kan vi börja jobba med en
rytm från toppen den 14 mars 2013.
Den ger oss 29 april (45), 14 juni
(90), 29 juli (135), 14 september
(180), 29 oktober (225), 14
december (270), 29 januari (315)
som reaktionsdagar.
Nedan följer 30-rytmerna från
tidigare toppar och bottnar
11 mån 7 december – 7 januari
12 mån 12 december – 12
december
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1 mån 13 december – 13 november
9 mån 14 december – 14 mars
5 mån 15 december – 15 juli
3 mån 19 december – 19 september
7 mån 22 december – 22 maj
6 mån 24 december – 24 juni (lågpunkt 1 109)
Upprepande korta rytmer som ofta går från topp till topp eller
lågpunkt till lågpunkt
10 mån 5 december – 5 februari (lågp)
2 mån 9 december – 9 oktober (lågp)
4 mån 13 december – 14 augusti (topp)
8 mån 18 december – 18 april (lågp)
14 mån 24 december – 24 oktober 2012 (lågp)

Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny
information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som
började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra
rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla
reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som
ligger bakom detta. Aktuella reaktionsdagar: 9 december, 18
december.

Långa cykler
3 september och 24 oktober 1929
New Yorkbörsen satte ett kursrekord den 3 september 1929 som
det tog 24 år att slå. Den 24 oktober 1929 har gått till historien som
“den svarta torsdagen”, då index inledde nedgången från en lägre
topp och som sedan ledde till att börsen i New York föll med över
90 procent på knappt 3 år. I och med att det är 84 år sedan denna
händelse vill jag ta upp den då vi ofta använder oss av denna rytm
men då i form av 12-delar av den. Rytmen är elliptisk i sin rörelse
och det gör att vi börjar med att ta 1/12 del av 84 år som 7 år. Men
genom sin elliptiska forma kan den variera och ge reaktioner efter

6,5 år och upp till 7,5 år. 7,5 år är
ju det samma som 90 månader och
den rörelsen har vi använt oss av
flera gånger sedan botten i oktober
1992. Det var denna rytm vi
använda oss av när vi satte en topp
till våren 2000. Toppen den gången
kom in en månad för tidigt (89
mån), när den sattes den 7 mars
2000. Men som alltid handlade det
om att vänta in en lägre topp.
Ytterligare 90 månader (7,5 år)
senare eller om vi vill 180 månader
(15 år) från oktober 1992 kom
toppen in den 11 oktober 2007.
Efter den toppen inleddes en kraftig
nedgång som vi skyller på
finanskrisen.
Det intressanta är att nu under
hösten har denna cykel gjort 360
grader sedan toppen den 3
september 1929. Den exakta
rytmen är på drygt 84 år (84,3 år)
och därför har jag väntat tills nu med
att ta fram den då den ska aktiveras
under de kommande månaderna.
Även denna gång ska vi vänta
in en lägre topp, vilket gör att det
inte spelar så stor roll vilken dag
toppen sätts förutsatt att vi följer
utvecklingen och bevakar lägre
toppar i framtiden. När en lägre
topp 30 dagar eller mer efter en
högsta notering är bekräftad finns
det anledning att bli extrem försiktig
och beredd på att det hela vänder
nedåt i en långsiktig nedgång.
Ovanstående budskap kommer
nu att följa oss i stort sett dagligen
till dess rytmen faller på plats under
kommande vinter eller möjligen
våren 2014.
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Rytmer aktuella hösten 2013
1)

20 månader = 87 veckor = 608
dagar = 1/3-del av 60 mån

2)

21 månader = 91 veckor = 638
dagar

21 månader är en rytm som vi alltid håller under bevakning
tillsammans med 20-månadersrytmen.
Det handlar om en uppgång eller nedgång på ett år och nio
månader om vi ser till 21 månader. Så långa rörelser i marknaden
ger ofta en reaktion av lite större mått.
Alternativen vi jobbar med är 20 månader, 22,5 månader och
naturligtvis också 24 månader då det är tvåårsdagen vi bevakar av
en tidigare viktig botten eller topp.
Relaterar vi dessa rytmer till toppen den 16 mars 2012, då index
satte en topp vid 1 128, så handlar det om 20 månader kring den 16
november i år. 21 månader blir därefter i mitten av december.
Vi börjar med 20-månadersrytmen och den ger oss anledning att
bevaka tiden kring den 16 november som är en lördag i år, vilket
betyder att vi bevakar dagarna kring detta datum. Bevakningen
började redan den 6 november, då det börjar bli flera rytmer faller in
under november månad.
I och med att 20 månader är en tredjedel av rytmen på 60 månader
(5 år) är den extra intressant då den aktiveras. Går vi tillbaka 60
månade hamnar vi på indexbotten vid 561 i mitten av november
2008. Däremellan ligger 40 månader med en viktig lågpunkt vid
927 kring den 24 augusti 2010.
Det gör att vi är beredda på att tiden kring den 15 november
plus/minus en vecka bör kunna ge reaktioner, då de tidigare rytmerna
gett reaktioner av betydelse. Detta gäller så väl enskilda aktier som
index.
Högsta notering så här långt är 1 316 från torsdagen den 28
november.
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 36. Motstånd 1 321 och
1 357 Stöd 1 285 och 1 250

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
31 033
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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Ericsson B 81,15

Stochastic

Ericsson steg något i den inledande handeln på måndagen men
sedan tog de tidigare negativa signalerna överhand och drog ned
kursen till 81,15 kronor som lägst under dagen. Stödet vid 81,00
kronor testades därmed ännu en gång.

Lång sikt: Månadsstochastic
71,3 och 71,5 fallande

De dagliga tekniska indikatorerna är fallande och det första värdet
faller nu snabbt ned mot värdet 20. Det andra värdet (medeltalet)
faller naturligtvis saktare då det är ett genomsnitt av fem dagar av
det första värdet.
Normalt sett väntar vi in båda värdena under 20 innan vi inriktar
oss på en reaktion uppåt. Det betyder att stödet vid 81,00 kronor
troligen bryts framöver och att vi kan inrikta oss på ett test av nästa
stöd vid 78,00 kronor. Men så länge 81-nivån håller finns det
utrymme för mindre uppgångar.
Utvecklingen sedan en tid tillbaka tyder på att vi kan ha fått en
vänsterskuldra från den 15 mars och en bit in på sommaren. Huvudet
bildades under sommaren och fram till en bit in på höstkanten med
den 16 september som huvud och topp vid 90,95 kronor. Nu är det
troligen höger skuldra som bildas sedan slutet av oktober och de
kommande veckorna framöver möjligen kan det ta några månader.

Medellång sikt: Veckostochastic
34,2 och 36,2 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 29,1
och 52,8 fallande
Rörelsefaktor: Tid = 9 dagar Pris
= 4,50 kr
Motstånd 84,00 och 90,00 Stöd
81,00 och 78,00
Ingemar Carlsson

När sedan hela formationen är klar finns det anledning att ta
med i beräkning att Ericsson bryter nedåt under 72,00 kronor och
utlöser nya negativa signaler. Det senare är just nu en möjlighet om
det hela utvecklas så som vi tolkar det hela i dag. Vi får anledning
att korrigera det hela om vi får andra signaler under resans gång.
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Våra marknadsbrev
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Dagens Aktietips
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Dagens Aktietips
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OljeTendenser
BULL & BEAR TENDENSer
Dagens Aktietips
Fredag 06/12
DagligaTENDENSer
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