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Fredagen den 6 december 2013

OMXS 30 index
(C 1 269,52 H 1 284,20 L 1 269,52)
OMXS 30 stängde visserligen under 1 270 men det var lite väl
liten marginal. Får vi en fortsatt nedgång i dag eller inom kort är det
hela på väg till lägre nivåer och då är 1 250 ett delmål på vägen ned
till 1 200-1 210. De dagliga tekniska indikatorerna är inte nere på
låga nivåer ännu. Vilket gör att det finns utrymme för en fortsatt
nedgång i det korta perspektivet.
Den linje jag dragit i grafen ovan i kilformationen har brutits vid
1 280 och det är anledning nog att bli negativ. Men som jag sagt
tidigare vill jag ha en marginal på 10 punkter och satt 1 270 som ett
viktigt stöd. Under rådande omständigheter väljer jag att vara
försiktig istället för att basunera ut säljsignalen vid genombrottet av
1 280.

Anno 2004

Nummer

22
00
11
33

232

Oavsett var det hela bottnar
räknar jag med att vi får en ny fas
uppåt som har mycket att ge under
början av 2014.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic
88,5 och 88,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic
71,0 och 82,4 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 16,2
och 44,7 fallande

Ska vi dra ut hela konsekvensen av en bekräftad säljsignal efter
en falsk köpsignal finns det inte bare en potential för nedgång till
1 200 utan även 1 110. Detta är möjligheten sedan tar vi som vanligt
stegen ett i taget för att inte gå bort oss och låsa oss för en nivå som
sedan inte nås.
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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, 7
februari 23 mars .
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.

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),
2014: 29 januari (315), 14 mars
(360) som reaktionsdagar.
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

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.

3 mån 19 december – 19
september

Fortsätter vi framåt under 2013 får vi 2 maj, 14 juni, 2 augusti,
14 september, 2 november, 14 december, 2 februari.

6 mån 24 december – 24 juni
(lågpunkt 1 109)

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

Upprepande korta rytmer som
ofta går från topp till topp eller
lågpunkt till lågpunkt

7 mån 22 december – 22 maj
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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)
10 mån 25 december – 25 februari (topp)

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

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.

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
20månadersrytmen.
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.
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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.

OMXS 30 analyser
på Youtube

Vi börjar med 20-månadersrytmen och den gav oss anledning
att bevaka tiden kring den 16 november som var en lördag i år,
vilket betyder att vi bevakar dagarna kring detta datum.

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

Reaktionen lät vänta på sig till den 28 november, då index satte
en topp vid 1 316 men fortfarande ligger felmarginalen inom ramen
för vad vi accepterar då det är det korta rytmerna som bestämmer
vilken dag sam reaktionen ska ske. I detta fall handlade om att botten
den 28 augusti ville sätta en topp 90 dagar senare och då blev det så
men ändå med 20-månadersrytmen inblandad som dominanten i
sammanhanget. .
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.
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.
21 månader från den 16 mars 2012 ger oss tiden i mitten av
december 2013 att bevaka och då handlar det också om att se vilka
enskilda aktier som vill vara med och sätta tydliga reaktioner.

11 mars 2003 ger 11 mars 2014
I våra beräkningar handlar det alltid om tid eller pris och ibland
sammanstrålar tid och pris i en punkt och vi får då en harmoni som
oftast är mycket viktig för den fortsatta utvecklingen.
Den 11 mars 2014 har det gått 11 år sedan botten satte 2003. 11
år = 132 mån = 574 veckor.
Botten den 11 mars 2003 noterade index 430 som lägst. 3 x 430
ger oss 1 290 som ett indexvärde att bevaka. Nu är detta värde
ingen prognos utan ett värde utifrån att vi multiplicerar 430 med 3.
Tar vi 430 och multiplicerar med 8,5 får vi 3 655 och det var
precis det antal dagar som det tog för index att stiga från 430 till
1 223. Vi får då en relation 1:8,5 i pris och tid, där vi även kan
uttrycka det hela som 2:17 om vi vill. Ingen känd stark relation men
tydlig nog för att ge en reaktion i marknaden.

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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Vi jobbar hela tiden med 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 …..osv och det ger
oss ofta reaktioner och när det nu var dags för 8,5 x 430 i tid landade
index på 1 223 och detta förstärkte bilden av att toppen den 14
mars 2013 vid 1 223 var extra viktig. Nu har den passerats men den
behåller sin betydelse som vågtopp i den vågberäkning vi ser som
viktigast.
Nu när vi är inne i hösten 2013 kan det vara läge att ta 430 x 9
som ger 3 870 dagar och lägger vi på dessa dagar på den 11 mars
2003 får vi tiden kring 14-18 oktober 2013. Nu fick vi en mindre
avvikelse genom att toppen vid 1 301 kom in den 22 oktober.

7 mars 2000 ger viktiga avstämningspunkter
i mars 2014
När det gått 12 år från den 7 mars 2000 fick vi in toppen vid 1
128 från den 16 mars 2012, vilken blev högsta det året. 12 år är en
viktig rytm då den ger 12 x 12 = 144 månader.
13 år (=156 månader) ger rytmen 7 mars 2000 – 7 mars 2013.
Rekordnoteringen 1 548 från 2000 förväntas ge en reaktion 13 år
senare. Inte oväntat landade index på en topp vid 1 223 den 14
mars 2013 och satte en viktig topp med en veckas avvikelse. Toppen
den 14 mars 2013 är vågmässigt en helt avgörande topp för oss i vår
vågberäkning sedan september 2011.
13,5 år = 162 mån = 704 veckor gav oss anledning att vara
vaksamma under tiden den 10-16 september, där toppen vid 1 292
kom in den 19 september. Detta får trots allt ses som en acceptabel
differens med tanke på att det handlade om 13,5 år. Samtidigt som
det alltid är de kortare rytmerna som styr detaljerna kring en topp.
Toppen den 19 september i år kom in på 1 292 och landade 256
punkter under toppen i mars 2000, som kom in på 1 548. Ser vi
relationen tid och pris och använder tiden i form av år får vi 1:19
(13,5:256).
14 år = 168 mån = 730 veckor är under 2014 en viktig
avstämningspunkt, som vi kommer att bevaka. I detta fall handlar
det om den 7 mars 2014 men vi vet ju att andra rytmer som inletts
under mars jobbar med 9 mars, 11 mars, 14 mars, 16 mars, vilket
ger oss ett brett tidsintervall som vi bevakar under 2014.

Utgångspunkt 23 september 2011
Rytmen från den 23 september 2011 har nu rullat under 26

månader fram till toppen den 28
november vid 1316.
Det var den 23 september 2011
som index bottnade på 833 efter en
intensiv nedgång under sommaren
2011. Den 4 oktober 2011 var
också en viktig tidpunkt, då en
mängd aktier satte sina bottnar först
då medan index vände på 856 och
satte en högre botten detta datum
(4 oktober 2011).
Vi jobbar med budskapet att tid
och pris är samma sak. Värden/
siffror som kan bytas ut. Det gör
att värdet 833 från den 23
september 2011 även kan ses som
dagar och lägger vi på 833 dagar
på detta datum hamnar vi kring den
4 januari 2014. Det betyder att
detta är en viktig avstämningspunkt
nu i början på nästa år.
Aktuell rörelsefaktor för tid och
pris = 36. Motstånd 1 285 och
1 321 Stöd 1 250 och 1 215

S&P 500 index
(C 1 785,03 H 1 792,82 L
1 783,38) - 0,43 %
S&P föll tillbaka under
torsdagen och var ett tag nere på
1 783 som lägst. Under onsdagen
fick vi in 1 779 som lägst och
därmed klassar vi torsdagen som en
“inside day”. Även om index bara
tappat cirka 35 punkter som mest
ger bilden ändå en känsla av att
marknaden är mycket osäker.
Det betyder vidare att
marknaden troligen kommer att
reagera starkt på kommande
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information, som ger marknaden anledning att reagera. Oavsett om
det är positiva eller nyheter för börsen.

Domarna kom den 4 december
enligt följande:

Idag kom det in många statistikuppgifter som marknaden hade
svårt att värdera. Rädslan ligger i att Fed ska dra ned på sina
stimulanser på 85 miljarder dollar per månad. Det betyder att
marknaden reagerar positivt på negativ information som ökad
arbetslöshet eller konjunkturen inte kommer igång. Upp- och
nedvända världen med andra ord och detta har vi nu levt med under
de senaste två åren, då börsen stigit allt högre ju sämre det går för
USA.

Rekordböter
räntemanipulation

De handlar om att de stora bankerna med Goldman Sachs i
spetsen som utan risk lånar stora mängder kapital till nästan ingen
ränta alls och som sedan köper de ledande aktierna och packar ihop
dem i korgar som man säljer till kunder. Bankerna är de stora
vinnarna på detta och det har de ju varit ända sedan man beslutade
att de skulle få tillgång till fiskala pengar i februari 2009. Med de
första säckarna pressade man index extrem under några veckor för
att sedan vända det hela uppåt den 6 mars 2009. Uppdraget den
gången var “Vänd börsen” och det var ju ett enkelt uppdrag med
stora kapitalmängder som man kunde blanka de tunga aktierna, vilket
fick index den gången att falla med nästa 25 procent på tre veckor.
Sedan var det ju bara att köpa tillbaka de blankade aktierna med ett
netto på upp mot 25 procent om man inte tagit olika hävstänger till
hjälp.
Nu är troligen inget uppdrag längre men man tjänar stora pengar
på att driva de indextunga aktierna mot nya höjder. När det vänder
en gång har man försäkrat sig på olika sätt så att man inte kommer
att lida någon skada. Förlusterna får andra ta då man fördelat korgarna
på många händer. Men en sak är mycket trolig och det är att när det
väl vänder kommer det att gå fort, mycket fort nedåt.
Ju högre man lyckas pressa index desto större blir fallet den dag
det bär iväg. Men innan det sker kan man hinna med att driva index
extremt högt och under tiden känner alla sig rika. I bästa fall börjar
en del att spendera de icke realiserade vinsterna och får igång hjulen
i USA.
Jag har sett mycket under alla de år jag följt börsen men det som
hänt under de senaste fem åren slår allt jag tidigare varit med om.
Manipulation på hög nivå och det är lagligt i syfte att rädda ….Vad
är det egentigen man försöker rädda? Jag får mer känslan av att man
köper sig tid för att sedan ändå få ekluten över sig. Kan inte låta bli
att se det hela lite från utsidan och sätta det i relation till det vi såg
på räntemarknaden tidigare.

för

EU-kommissionen har beslutat
om rekordhöga böter på totalt 1,7
miljarder euro (ca 15 miljarder kr)
för en grupp storbanker från USA
och Europa som ägnat sig åt
räntemanipulation.
Böterna gäller manipulation
av så kallade interbank-räntor i
London, Tokyo och eurozonen,
och ska betalas av Citigroup,
Deutsche Bank, Royal, Bank of
Scotland, JP Morgan Chase & Co
och Société Générale.
Interbank-räntorna som ska ha
manipulerats används som
riktmärke för bland annat boräntor
och räntederivat för tusentals
miljarder dollar. (Så tokigt det kan
bli när det pågår så länge och man
släpper på regeln att inte prata vitt
och brett om det hela. I stället blir
det till ett internt skämt. Följden blir
avslöjanden) What comes next?
Det är ju bättre att jobba ihop
med regeringen i samförstånd, då
är risken lite att bli avslöjad. Bli
man avslöjad lär det i slutendan
inte bli några böter.
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

2013 Högsta notering 15 943
från den 23 maj

Korta cykler för New York

Ericsson B 79,30

Korta cykler för New Yorkbörsen får vi fram genom att bygga
cykeln från rekordnoteringen den 11 oktober 2007 vid 1 576.
Därigenom får vi fram följande reaktionsdagar: 9 december, 18
december, 26 december, 4 januari

Ericsson gör sina försök att stiga
men det blir inte mycket till
uppgång. Under torsdagen orkade
aktien till 80,30 kronor innan
nedgången fortsatte. Lägsta
notering under torsdagen blev
79,30 kronor medan onsdagen gav
en något lägre lägsta notering vid
79,05 kronor. Vi jobbar vidare med
78,00 kronor som stöd och ser
sedan om v kan få en lägsta
notering den 9-10 december inför
en motreaktion uppåt.

Tokyobörsen
Nikkeiindex 15 177,49
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 dagar, 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 denna inte testats fullt ut ännu är toppen 15 794 den 3
december fullt godkänd utifrån förväntningarna. I en rekyl utgör
intervallet 14 800-15 000 ett stöd. På sikt handlar det om 16 000
som ett viktigt motstånd som måste brytas om vi ska få se högre
nivåer under 2014.

De
dagliga
tekniska
indikatorerna är fallande och har en
bit kvar ned till de låga nivåerna
som brukar ge en vändning uppåt.
På ett 2-3 dagar kan det rätta läget
infinna sig och vi bevakar
utvecklingen under inledningen
nästa vecka. Den vändning vi
väntar på ska ses som tillfällig i en
fallande trend.
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Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 68,6 och 70,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 27,8 och 34,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 11,7 och 25,9 fallande
Rörelsefaktor: Tid = 9 dagar Pris = 4,50 kr

Våra marknadsbrev
Utgivningsdagar
Fredag 06/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
Dagens Aktietips

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

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
Dagens Aktietips
Fredag 13/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
Dagens Aktietips
Måndag 16/12
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
Dagens Aktietips
Tisdag 17/12
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