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Anno 1995

Måndagen den 9 december 2013

OMXS 30 index
(C 1 274,63 H 1 278,69 L 1 263,30)
OMXS 30 var ned under 1 270-nivån under fredagen och satte
1 263 som lägst utan att lyckas stänga under 1 270-nivån. Det
betyder att nivån hållit för ett par tester de senaste dagarna. Under
fredagen testades också MA 100-kurvan som hade värdet 1 265
och nivån förstärker nu den vändning vi fick se i fredags. I en
motreaktion uppåt har vi nu närmast 62-realtionen att bevaka.
Nedgången blev 53 punkter (4,0 %) som mest, vilket i sig är mycket
i en första reaktion nedåt. Rörelsefaktorn på 36 punkter ger en
nedgång på 54 punkter om vi tar 1,5 x 36 och jobbar med index på
detaljnivå.
62-realtionen av nedgången ger oss en möjlig motreaktion på 33
punkter, där vi även får ta med 36 punkter. Det ger oss intervallet
1 296-1 299 (1 263 + 33 + 3), som en mycket viktig nivå den
närmaste tiden. Det handlar om en möjlig uppgång på 1,6-1,9
procent. Skulle index stänga på 1 300 eller över denna nivå finns
möjligheten att vi får en ny toppnotering i intervallet 1 316-1 325.
Det senare är inget jag räknar med men då trenden fortfarande är
stigande måste vi ha med detta alternativt som möjligt.
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Nummer 233

Toppen den 14 augusti kan
spela en viktig roll inom kort då vi
är vana vid att få reaktioner fyra
månader senare och då är
sannolikheten lite högre för en topp
än en lågpunkt detta datum som
nu i december är kommande lördag.
Det ger oss börsdagarna kring detta
datum som viktiga.
Nedan har vi rytmen på 21
månader från den 16 mars 2012
som trillar in kring måndagen den
16 december.
Intressant att notera är att
toppen den 22 oktober kom in vid
1 301
och
förstärker
motståndsintervallet ovan. Vi kan
även konstatera att lågpunkten den
13 november kom in vid 1 370 och
den gången höll och gav oss just
den nivån som stöd.
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Jag är nu närmast försiktig, då vi ännu inte fått ned de
dagsbaserade indikatorerna på de låga nivåer vi vill se inför en
uppgång. Den underliggande styrkan kan vända indikatorerna ”för
tidigt” och det är det vi ska bevaka nu.
Fortfarande gäller att en framtida stängningskurs under 1 270
ger oss en stark negativsignal men innan en sådan är på plats kan vi
inte ta ett genombrott för givet.
Återvänder vi till toppen den 22 oktober (1 301) kan vi konstatera
att det var 45:e dagen sedan denna topp i fredags den 6 december
(9+30+6). Det ger oss ytterligare en anledning att räkna med en
motreaktion uppåt nu enbart med tiden som hjälp.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 89,4 och 88,8 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 73,7 och 83,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 18,8 och 36,1 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, 7
februari 23 mars .

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.

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.
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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
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)
11 mån 31 december – 31 januari
Upprepande korta rytmer som ofta går från topp till topp eller
lågpunkt till lågpunkt
2 mån 9 december – 9 oktober (lågp)
4 mån 13 december – 14 augusti (topp)

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 gånger.

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.

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.

Aktuella reaktionsdagar: 9 december, 18 december, 26 december
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 och läsare av marknadsbrevet OptionsTENDENSer
rekommenderas 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. Alla våra analyser bygger på teknisk anlays och vi rekommenderar alla att komplettera sitt
beslutsunderlag även med olika fundamentala analyser.. Tendens äger börsnoterade aktier i huvudsak noterade bolag i
huvudsak bland börsens Large Cap Copyright 2005 Tendens i Sverige AB

Nr 233/2013 (sid 4 av11)

OptionsTENDENSer

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 vintern 2013/2014
20 månader = 87 veckor = 608 dagar = 1/3-del av 60 mån
21 månader = 91 veckor = 638 dagar = ½ av 42 mån

22,5 månader = 98 veckor =
686 dagar = ½ av 45 mån
21 månader är en rytm som vi
alltid håller under bevakning
tillsammans med 20- och 22,5månadersrytmen
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 och 22,5 månader.
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 viktig topp vid 1 128, så
handlar det om 20 månader kring
den 16 november i år. 21 månader
blir därefter kring den 16 december
och 22,5 månader hamnar kring den
31 januari 2014.
Vi
börjar
med
20månadersrytmen och den gav oss
anledning att bevaka tiden kring
den 16 november som var en lördag
2013, vilket betyder att vi bevakar
dagarna kring detta datum.
Reaktionen lät vänta på sig till
den 28 november, då index satte
en topp vid 1 316. Fortfarande
ligger felmarginalen inom ramen för
vad vi accepterar då det är de korta
rytmerna som bestämmer vilken
dag som reaktionen ska ske. I detta
fall handlade det om den korta
rytmen på 90 dagar från botten den
28 augusti, som ville sätta en topp.
28 november blev dagen då vid fick
1 316.
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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. Nu 60 månader efter november
2008 fick vi in en topp.
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 kring
måndagen den 16 december.

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
och finjusterar detta sedan fram på vårkanten.
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 den 14 mars 2013. 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.
Vi jobbar hela tiden med 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0 ,7,5, 8,0, 8,5
…..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 varit 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. Viktig
topp men inte en avgörande topp. Den fortsatta utvecklingen får
visa vilken betydelse nivån ändå fick.

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 relationen
1:19 (13,5:256).
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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 måste bevaka 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 denna dag 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

Dow Jones index
(C 16 020,20 H 16 022,35 L 15 825,55) + 1,26 %
Rekordnotering 16 175 från den 29 november 2013
Bottennotering: 6 470 från den 6 mars 2009
2011 högsta notering: 12 876 från den 2 maj
2012 högsta notering: 13 653 från den 14 september
2013 högsta notering 16 175 från den 29 november

(-1,9 %) som nu leder till en
uppgång. Uppgången i fredags tog
sig över 1 800-nivån, vilket är
viktigt för den fortsatta
utvecklingen.
Index befinner sig sedan lång tid
tillbaka i en stigande trend och det
gör att vi nu kan ska som vi kan få
en ny rekordnotering framöver. I
fredags var det 57 månader sedan
uppgången inleddes från 666 den
6 mars 2009. Det innebär att vi fått
en uppgång på 1 140 punkter
(+171,1 %) sedan dess fram till i
fredags. Det intressanta är att vi per
i fredags får relationen 1:20 (57/
1140) i pris och tid. Vi får se om
detta betyder något de närmaste
dagarna.
Intervallet 1 800-1 830 gäller
fortfarande som motstånd och vi
måste få till en stängningskurs över
1 830 om vi ska sikta högre under
vintern.
Rekordnotering: 1 814 från den
29 november 2013
Bottennotering: 666 den 6 mars
2009
2011 högsta notering: 1 371 den
2 maj
2012 högsta notering: 1 475 den
14 september
2013 högsta notering 1 814 den
29 november

S&P 500 index
(C 1 705,09 H 1 806,14 L 1 788,36) + 1,12 %
S&P satte det senaste rekordet vid 1 814 den 29 november och
föll sedan till 1 779 den 4 december. En nedgång på bara 35 punkter
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Korta cykler för New York
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

Nasdaq Composite index
(C 4 062,52 H 4 069,86 L 4 042,35) + 0,73 %
Bottennotering: 1 266 från den 9 mas 2009
2011 högsta notering: 2 888 från den 2 maj
2012 högsta notering: 3 197 från 14 september
2013 högsta notering 4 070 från den 29 november

Vi blev inte besvikna denna
gång heller, då aktien steg 7 kronor
som mest under fredagen. Vårt
stödintervall vid 360-365 testades
inte fullt men reaktion kom in
under fredagen, vilket var det
viktigaste.
Nu har vi nedgången på 12,60
kronor att räkna på och kan då sätta
ett motstånd vid 62-realtionen av
nedgången. Det ger oss 374-375
kronor som motstånd nu närmast.
Detta motstånd måste brytas för att
vi ska kunna inrikta oss på en
fortsatt uppgång till 379 kronor och
högre nivåer.
Lång sikt: Månadsstochastic
88,8 och 79,1 stigande

Enskilda aktier

Medellång sikt: Veckostochastic
90,5 och 87,9 stigande

AstraZeneca

Kort sikt: Dagsstochastic 70,8
och 77,5 fallande

AstraZeneca satte en topp vid 379 kronor den 3 december för
att sedan falla tillbaka till 366,40 kronor som lägst under fredagen.
En nedgång på 12,60 kronor under tre dagar efter toppen. Vi är
alltid beredda på en motreaktion efter tre dagar av nedgång efter en
toppnotering.

Rörelsefaktor tid = 18 dagar och
pris = 9,00 kr
Motstånd: 387,00 och 407,00
Stöd: 367,00 och 348,00
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Ericsson B 79,10

Stochastic

Ericsson fortsatte hela vägen ned till vårt stöd vid 78,00 kronor
och satte 78,05 kronor som lägst. Nedgången från den 18 november
och den lägre toppen vid 83,75 kronor blev därmed 5,70 kronor (6,8 %) som mest. De dagliga tekniska indikatorerna är nere på låga
nivåer även om båda värdena inte var helt nere på under 20-nivån.
Men under fredagen var de den trögare av de båda mycket nära
värdet 20.

Lång sikt: Månadsstochastic
68,3 och 70,5 fallande

Det finns nu utrymme för en tillfällig uppgång sedan får vi se hur
långt det räcker. De längre tekniska indikatorerna är fallande och
det ger oss anledning att sikta lägre på sikt. Nu inriktar vi oss på ett
första matematiskt motstånd vid 80,00 kronor. Sedan vet vi att 81,00
kronor utgör vårt alltid gällande motstånd. Det krävs därmed en
bestående notering över 81,00 kronor för at tvi ska kunna inrikta
oss på en fortsatt uppgång. Möjligt att vi får detta men just nu agerar
vi med försiktighet, då de närmaste dagarna blir viktiga för
fortsättningen.

Rörelsefaktor: Tid = 9 dagar Pris
= 4,50 kr

Medellång sikt: Veckostochastic
27,1 och 33,8 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 16,3
och 22,7 fallande

Motstånd 81,00 och 84,00 Stöd
78,00 och 75,00
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Nokia 51,65

Semafo 16,11

Nokia var ned till 50,15 kronor den 4 december för att sedan
treva sig uppåt. Under fredagen fick vi se dagens högsta notering
som stängningskurs. Vi ser nu en möjlighet för Nokia att testa den
viktiga nivån 52,30-52,50 kronor. Det krävs att vi får en
stängningskurs över denna för att vi ska kunna räkna med att aktien
fortsätter uppåt. Vi drar inga förhastade slutsatser angående
potentialen utan stämmer av det hela när det relaterade motståndet
är testat.

Semafo var ned till 14,55 kronor
som lägst den 3 december för att
sedan inleda en motreaktion uppåt
som nådde motståndsnivån 16,50
kronor under fredagen. Det finns
utrymme för en uppgång till
motståndet vid 18,00 kronor och
detta motstånd är viktigt om det
testas framöver.

Hennes & Mauritz 277,50
H&M satte 287 kronor som det senaste rekordet den 26
september. Den 4 december fick vi in 283,40 kronor som högst och
rekordnoteringen testades nästan fullt ut. Tvekandet vid ett test av
en tidigare toppnotering är inte ovanligt och vi väntar närmast ut en
rekyl som nu levererat två dagar av nedgång efter toppen den 4:e.
det ger oss nu anledning att se lägsta noteringen i fredags vid 276,50
kronor som en lågpunkt inför en motreaktion uppåt. Alternativet är
att vi får en lägsta notering i dag och då marginellt under 276,50
kronor. De dagliga tekniska indikatorerna har börjat falla tillbaka på
ett sätt som gör att jag vill vara försiktig med att dra upp
förväntningarna på en ny rekordnotering den närmaste tiden. Jag är
mer inne på att en första reaktion nedåt avslutas inom kort och en
motreaktion uppåt ger en mindre uppgång som sedan troligen följs
av en ny nedgång. Här kommer det dagsbaserade indikatorerna att
bli viktiga i den fortsatta tolkningen under den närmaste tiden i
december.

Boliden 93,50
Boliden satte 88,75 kronor som lägst den 26 november för att
sedan hoppa upp till 96,35 kronor som högst den 29 november.
Nedgången som sedan följde satte en lågpunkt vid 92,10 kronor
under fredagen (6 dec). Vi ser i alla tre tekniska indikatorer att ett
avgörande nu står för dörren och i det aktuella läget tar vi inget för
givet utan ser nu närmast hur långt en motreaktion uppåt kan nå.
Vi har 94,60-94,80 kronor som en viktig nivå och där bör vi få
indikationer på vart det hela ska ta vägen.

Lundin Petroleum
131,20
LUPE föll till 129,10 kronor
som lägst under fredagen och
därmed är vårt stöd vid 130 kronor
testat. Stängningskursen över 130
kronor visar att stödet höll för ett
första test och att vi nu kan få en
motreaktion uppåt. Den 6
november fick vi också ett test av
stödet vid 130 kronor med en lägsta
kurs exakt på stödet. Då var det
rapporten samma dag som skakade
ur aktien innan en tillfällig
motreaktion tog vid.
Vi ser nu närmast hur långt
aktien kan stiga och jobbar med
136 kronor som ett första motstånd.
I fortsättningen bevakar vi aktien
för att få de positiva signaler vi
väntar på under vintern. Fredagens
lägsta notering är den lägsta i år och
vi får gå tillbaka till den 4 juni 2012
för att hitta en lägre lägsta notering
och då vid 117,40 kronor.
Aktien är nu i ett läge då den
börjar bli allt mer intressant att följa,
då vi ser slutfasen i en större
nedgång från 170,80 kronor den 25
januari i år.
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Det betyder att nedgången som mest är 41,70 kronor på 10,5
månader. Jag vill få en avstämning efter 11,25 månader och efter 12
månader för att se om dessa avstämningspunkter kan ge oss tydliga
besked. Det handlar om den 3-6 januari och 24-26 januari 2014.

Kinnevik B 253,50
Kinnevik satte sitt senaste rekord vid 261 kronor den 28
november för att sedan falla tillbaka till 248,20 kronor den 3
december. Motreaktionen uppåt bör nu kunna testa motståndet vid
259-262 kronor framöver. Nyckelnivå nu närmast ligger vid 256257 kronor. Bryts den är det sedan rekordnivån som väntar på ett
test och troligen också ett genombrott uppåt.

Securitas B 66,45
Securitas har ett viktigt stöd vid
64,00 kronor som bör hålla för ett
test och fredagens notering på
65,65 kronor visar på en nära
förestående motreaktion uppåt.
Toppen den 25 oktober kom in på
75,00 kronor och ger oss nu
anledning att se en motreaktion
med 68,00 kronor och 72,00 kronor
som motstånd.

Telia Sonera 51,40
Hexagon B 196,80
Hexagon satte 205,70 kronor den 28 november och denna nivå
är lägre än rekordnoteringen vid 208,60 kronor från den 6 augusti. I
den uppgång som nu inleds från 193,70 kronor den 6 december får
vi sannolikt besked om vi får en lägre topp bekräftad eller om det
hela handlar om en passering av toppen från den 28 november och
ett kommande test av rekordnoteringen.
Tidsmässigt ser vi att det är fyra månader mellan toppen den 6
augusti och lågpunkten den 6 december. Normalt sett ska det vara
en rörelse från topp till topp på denna tidsrytm. När det blir en
avvikelse är det ofta en indikation på ett trendbrott. Signalen är
därför försiktighet för att se vart den nu påbörjade motreaktion uppåt
tar vägen.

Assa Abloy 322,30

Telia Sonera satte en topp vid
54,90 kronor den 26 november. Vi
fick då tre toppar på rad vid 54,50
kronor och 57,75 kronor innan den
tredje toppen kom in på 54,90
kronor. Nedgången gick snabbt
efter toppen och vi fick se 50,70
kronor som lägst i fredags.
Resultatet är en nedgång på 4,20
kronor som mest och den ger oss
nu anledning att inrikta oss på ett
test av motståndet vid 53,00-53,50
kronor. 54,00 kronor har tidigare
visat att nivån är viktig och därmed
finns det räkna med att det
relaterade intervallet blir svårt att
bryta.

Assa Abloy satte 236 kronor som ett nytt rekord den 2 december
för att sedan falla tillbaka till 319,60 kronor i fredags den 6 december.
Nu inleds en motreaktion uppåt som troligen kommer att testa
rekordnoteringen men vid 329,50-330,00 kronor får vi sannolikt
ett avgörande som visar om nivån kommer att sätta stopp för en
fortsatt uppgång. Bryts nivån är dörren öppen för ett nytt rekord.
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Våra marknadsbrev
Utgivningsdagar

SCA har en mycket stark utveckling bakom sig från den 8 oktober
och vändningen vid 155,90 kronor. Uppgången rusade till 194,90 kronor
Måndag 09/12
som högst den 3 december och satte då det senaste rekordet.
DagligaTENDENSer
Reaktionen sedan dess är marginell där vi fick in 187,40 kronor i OptionTENDENSer
fredags. Intresset för aktien bör nu lyfta den till den tidigare toppen och Dagens Aktietips
det finns utrymme för ännu högre noteringar framöver, där 194 kronor
är en första viktig nivå innan det blir aktuellt med 201 kronor.
Tisdag 10/12
Ingemar Carlsson

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
DagligaTENDENSer
OptionTENDENSer
OljeTendenser
BULL & BEAR TENDENSer
Dagens Aktietips
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