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Onsdagen den 4 december 2013

Anno 2004

Nummer

22
00
11
33

230

OMXS 30 index
(C 1 281,32 H 1 305,11 L 1 278,98)
OMXS 30 föll kraftigt under tisdagen och var ned till 1 279,
som lägst under dagen. Inför tisdagen tyckte jag att en nedgång till
1 289 var lite väl stor för att kunna bli verklighet men nivån utgjorde
dock ett stöd.
Nu fick vi ett genombrott även av den nivån och nedgången är
nu 37 punkter (1 316-1 379), som mest, där rörelsefaktorn på 36
punkter är en given ingrediens. Index har ett viktigt stöd vid 1 180,
vilket höll för ett test under tisdagen.
Normalt sett ska vi nu få en motreaktion uppåt nu under 1-2
dagar och det ger oss 1 300-1 304 som en mycket viktig nivå i en
uppgång. Denna nivå måste brytas om vi ska få en fortsättning uppåt.
Lyckas index inte bryta detta intervall får vi inrikta oss på ännu en
nedgång och då utgör 1 270 ett mycket viktigt stöd. 1 270 utgör
den nedre linje i den kilformation vi jobbat med under hösten. Bryter
index ur kilen nedåt innebär det en mycket stark negativ signal som
kan sätta press på index och ge en större nedgång. Men vi är inte där
ännu och därför får alternativet stå som en möjlighet som vi är
beredda på.

Index bröt tillfälligt upp ur kilen
den 28 november och utlöste då en
positiv signal som måste lyfta index
högre om den inte skulle vara falsk.
Nu vet vi att den var falsk i och
med att index föll ned under 1 305.
Skulle vi få ett utbrott nedåt
framöver efter en falsk köpsignal
är det teoretiskt en mycket stark
säljsignal, som kan ge en ordentlig
skjuts nedåt under en kortare
period.
Vi beskriver det som kan hända
och som vi måste få bekräftat via
en stängningskurs under 1 270.
Innan detta sker har inget hänt utan
vi får då fortsätta att ha en positiv
syn på utvecklingen. Helt klart står
vi inför ett viktigt avgörande nu
under första halvan av december.
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Den rekylfas vi väntat på under hösten har bara gett små
krusningar efter att vi fick in topparna den 14 augusti och 19
september. Därefter har marknaden varit dopad av positiva
möjligheter som lätt infinner sig efter en längre uppgångsperiod utan
större problem. Denna dopning kan fortsätta men det kommer att
ske en tillnyktring förr eller senare och en sådan period kan nu vara
på gång. Om vi får vänta ytterligare en tid lägger vi fram reaktionen
till en senare tidpunkt, då vi inte slipper undan.
Hela utvecklingen sedan den 14 mars i år handlar om en stor
toppformation som bara rullat på och gett allt högre toppar medan
toppenformationen bildats. Vi får utgå från att toppformationen
ännu inte är fullbordad då den bör kunna rulla på ytterligare någon
månad innan vi får de riktigt stora nedgångarna en bit in på 2014. I
och med att det handlar om slutet på en viktig och avgörande period
är det logiskt att den nu pågående toppformationen blir mer utdragen
i tid än alla andra toppformation vi tidigare sett.
I den aktuella toppformationen fattas en första nedgång, vilken
vi väntat på sedan början av oktober men som rent teoretiskt ska
komma och visa var index befinner sig i utvecklingen.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 90,6 och 89,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 77,2 och 84,4 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 44,0 och 72,2 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.

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 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
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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), som
reaktionsdagar.

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, 26 december, 4 januari

Nedan följer 30-rytmerna från tidigare toppar och bottnar
11 mån 7 december – 7 januari
12 mån 12 december – 12 december
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)

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
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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.

OMXS 30 analyser
på Youtube

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.

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

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.

Med cirka en veckasmellanrum
kommer vi att ladda upp nya
analyser.

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.

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

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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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 och den nivån ser nu ut att bli mycket viktig under
december månad.
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 36. Motstånd 1 321 och
1 357 Stöd 1 285 och 1 250

Denna nivå bör testas framöver
och när den bryts är det 75,00
kronor som tar över ansvaret som
stödnivå. Vi hade satt vår tillit till
81-nivån och så länge den höll
fanns de utrymme för en mindre
uppgång, vilket vi fick under några
dagar. När sedan 81-nivån bröts
under tisdagen öppnades alla luckor
och allt fler aktörer ville strömma
ur aktien.
Nu måste nedgången inte gå fort
men då det ser ut att handla om en
3:e våg finns det anledning att se
en stark nedgång en tid i den
fallande trend som etablerades via
den lägre toppen den 18 november
och 83,75 kronor.

Ericsson B 79,90
Ericsson gjorde ett försök att stiga under tisdagen och orkade till
81,60 kronor innan marknaden gav upp. Vårt stöd vid 81,00 kronor
bröts och därmed öppnades vägen för en nedgång till först 78,00
kronor.
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Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 71,3 och 71,5 fallande
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

Våra marknadsbrev
Utgivningsdagar
Onsdag 04/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
Dagens Aktietips

Motstånd 81,00 och 84,00 Stöd 78,00 och 75,00
Ingemar Carlsson

Torsdag 05/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
BörsTENDENSer
OljeTendenser
BULL & BEAR TENDENSer
Dagens Aktietips
Fredag 06/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
Dagens Aktietips
Måndag 09/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
Dagens Aktietips
Tisdag 10/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
OljeTendenser
BULL & BEAR TENDENSer
Dagens Aktietips
Onsdag 11/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
Dagens Aktietips
Torsdag 12/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
BörsTENDENSer
BULL & BEAR TENDENSer
OljeTendenser

DagligaTENDENSer utges av Tendens i Sverige AB, Box 231, 941 25 Piteå.
Telefon 0911-927 01, fax 0911-927 03. www.tendens.se E-post: info@tendens.se
Mottagare av
marknadsbrevet DagligaTENDENSer rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som
bedöms nödvändigt. Tendens påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara
må, som grundar sig på användandet av detta marknadsbrev. Tendens AB äger egna aktier i börsnoterade bolag i
huvudsak bland börsens Large Cap. Copyright 2005 Tendens i Sverige AB

