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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 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.

Det är inte ovanligt att ungefär samma längd i nedgången
upprepas i ett senare skede.
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

Nr 231/2013 (sid 3 av 6)

Dagliga TENDENSer

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

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.

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.

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.
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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”.

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. 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

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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under hösten och gett en generellt positiv bild av utvecklingen.
Detta samtidigt som många aktier fallit tillbaka relativt mycket.

Stochastic

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. 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.

Lång sikt: Månadsstochastic
69,6 och 70,8 fallande

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.

Kort sikt: Dagsstochastic 18,0
och 33,0 fallande

Vi kan därmed förvänta oss noteringar i nedre delen av det
ovan relaterade intervallet när vi kommer in i början på 2014.

Medellång
sikt:
Veckostochastic 30,2 och 34,9
fallande

Motstånd: 81,00 och 84,00
Stöd: 78,00 och 75,00
Rörelsefaktor tid: 9 dagar och
9 veckor. Rörelsefaktor pris: 4,50
Ingemar Carlsson
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Tosdagen den 5 december
BÖRS
Delår
Oasmia
Utländska delår
Toro (13:30)
Börs övrigt
Norwegian: Trafiksiffror november, kl 08.00
Börs: Redeye presenterar it-konsultrapport, paneldebatt med
HiQ, Addnode, Avga och Prevas, kl 10.00-11.30
Securitas: Kapitalmarknadsdag i Stockholm, kl 13.00
Creades: Sista dag för handel på First North före flytt till
Stockholmsbörsen
Stjärna Fyrkant: Byter namn till Stockwik Förvaltning
MAKRO
Finland: BNP 3 kv, kl 08.00
Sverige: Restaurangindex oktober, kl 09.30
Sverige: Tjänsteproduktionsindex oktober, kl 09.30
Norges Bank: Räntebesked, kl 10.00
Sverige: Handelsbanken presenterar konjunkturrapport, kl
10.00
Bank of England: Penningpolitiskt besked, kl 13.00
USA: Challenger varselstatistik november, kl 13.30
ECB: Räntebesked, kl 13.45
ECB: Presskonferens med Mario Draghi, kl 14.30
USA: BNP 3 kv (rev), kl 14.30
USA: Nya arbetssökande, kl 14.30
USA: Konsumentförtroende veckostatistik, kl 15.45
USA: Industriorder oktober, kl 16.00
(Källa:di.se)
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