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Nummer 237

OMXS 30 index
(C 1 255,00 H 1 264,83 L 1 253,23)
OMXS 30 fortsatte nedåt under torsdagen efter att först stängt
under 1 270 på onsdagen. Fallet från toppen 1 316 den 28 november
fortsätter och ser ut att kunna ge mer innan det är klar.
Om vi ser på den mindre kilformation som vi börjar rita med
den undre linjen från 1 206 den 28 augusti. Teorin säger att ett utbrott
nedåt ur en kil ska söka sig till nivån där kilen började dras. Det ger
oss just det stöd vid 1 200-1 215 vi jobbat med en tid. På vägen
nedåt har vi det alltid gällande stödet vid 1 250 att bevaka. Möjligen
kan detta hålla under fredagen och ge en motreaktion uppåt. Men
då jag förväntar mig en fortsatt nedgång under 1 250 om inte
omgående så efter en kort tid av motreaktion uppåt finns det ingen
anledning att fokusera för hårt på en uppgång.
Vi har även 1 235 som stöd, vilket går tillbaka till den 9 oktober
och den lågpunkt vi fick in då vid 1 234.
Ingen av topparna vi fått in sedan den 14 mars i år uppfyller
kravet på att vara den absoluta toppen som vi kan säga att alla
vågor gick i mål vid. I enskilda aktier ser vi detta tydligare då vi fick
in mer perfekta toppar kring den 14 augusti och den 19 september
och även den 22 oktober för en hel del aktier.

Den enda notering som nosar på
möjligheten att vara en viktig
vågtopp för index är den från den
22 oktober och 1 301. Men jag vill
se mer innan jag utnämner den till
den avgörande toppen.
Den 22 oktober är viktig så till
vida att vi klart fick en avgörande
topp och att utvecklingen sedan var
en överreaktion som oftast slutar
med en kraftig nedgång utan de
traditionella tvekandena innan en
nedgång tar vid. Index gick från
1 316 direkt till 1 263 på 6
börsdagar och det är för mig en
bekräftelse på detta.
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Hela slutfasen under hösten är komplex och ger flera alternativa
tolkningar men jag tvekar inte på att detta är en del i en mycket stor
toppformation och att vi nu bevittnar ett första lättare ”skalv” inför
det som kommer att bli det avgörande skalvet när vi kommer in en
bra bit på 2014.
De dagliga tekniska indikatorerna är nedpressade och ger oss
indikationer på en förestående motreaktion uppåt. Jag förväntar mig
en mindre reaktion uppåt innan nedgången sedan fortsätter till minst
området kring 1 200-nivån.
Alternativet är en fortsättning till 1 100-1 115 om 1 200-nivån
bryts. Då är det startpunkten för den större kilformationen vi
använder oss av via botten vid 1 109 den 24 juni i år.
Om jag tolkar det hela rätt ska vi efter fullbordad nedgång få en
stark uppgång som ska ge oss den nivå som vi ska hitta de samband
vi fått vid tidigare viktiga toppar och bottnar under de senaste 30
åren.
I mina beräkningar har jag flera alternativ relaterade till de vågor
vi sett under året men en som tilldrar sig min uppmärksamhet lite
extra är den från den 14 mars till den 24 juni, som gav en nedgång
på 114 punkter. Om vi laborerar med att nedgången denna gång
också till slut blir 114 punkter hamnar vi på 1 202 (1 316-114) och
den faller väl in med de andra beräkningarna i samma område.
Jag vill fästa uppmärksamheten lite extra på att botten den 28
augusti vid 1 206 gav 110 punkter på tre månader fram till toppen
den 28 november vid 1 316. Det ger mig en signal på att uppgången
på 90 dagar hör ihop då den sammanbinds av tiden och skapar en
enhetlig våg.
De veckobaserade tekniska indikatorerna ger oss anledning att
vänta ut dessa så att de får bottna ur ordentligt och det kräver minst
ytterligare några veckor i tid. Det ger oss anledning att ha en negativ
syn på utvecklingen framöver och se alla uppgångar som tillfälliga.
Ju kraftigare de är desto tillfälligare blir de, då ramen för en uppgång
tas ut på kort tid.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 86,0 och 87,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 49,6 och 72,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 8,8 och 19,2 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.
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.
Under 2014 fortsätter rytmen
med 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.
2014 ger oss: 4 januari

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 237/2013 (sid 3 av11)

OptionsTENDENSer

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.
När vi kommer in i 2014 får vi: 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 35 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.
2014 ger: 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
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)

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
31 444 gånger.
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.

11 mån 31 december – 31 januari
12 mån 7 januari – 7 januari
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Upprepande korta rytmer som ofta går från topp till topp eller
lågpunkt till lågpunkt
4 mån 13 december – 14 augusti (topp)
8 mån 18 december – 18 april (lågp)
2 mån 22 december – 22 oktober (topp)
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: 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
vintern 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
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21 månader är en rytm som vi alltid håller under bevakning
tillsammans med 20- och 22,5-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 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 20-månadersrytmen 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.
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.

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.

Den 11 mars 2014 har det gått 11 år sedan botten satte 2003. 11
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7 mars 2000 ger viktiga avstämningspunkter
i mars 2014

Aktuell rörelsefaktor för tid och
pris = 36. Motstånd 1 285 och
1 321 Stöd 1 250 och 1 215

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.

Dow Jones index

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 833 den 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).

(C 15 739,43 H 15 845,11 L
15 703,79) - 0,66 %
Dow satte 16 175 som sitt
senaste rekord. Lämpligt nog kan
tyckas då vi vet att uppgången
inleddes den 6 mars 2009 från
6 470. Tar vi detta värde gånger 1,5
får vi som av en tillfällighet 16 175.
Uppgången pågick i 1 729 dagar =
247 veckor = 56,8 månader = 4 år
9 månader. Det fattades en vecka
för att det skulle bli exakt 4 år och
9 månader.
Nu räknar jag med att vi får en
nyuppgång i etts enare skede när
den första fasen nedåt är avklarad.
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

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.
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S&P 500 index

2013 högsta notering 1 814 den
29 november

(C 1 775,50 H 1 782,99 L 1 772,28) - 0,38 %
S&P föll ytterligare under torsdagen och var ned till 1 772 som
lägst innan en mindre uppgång tog vid. Toppen vid 1 814 satte den
29 november och det ger oss en nedgång på 42 punkter (-2,3 %),
som mest. Nedgången ska ses som en mindre och mer eller mindre
normal rekyl i en stigande marknad. Men med olika ingredienser
inblandade som alla handlar om hur länge Fed ska fortsätta stimulera
marknaden. Nervositeten finns där och uppgången är dessutom
skapad med olika instrument med hävstång i ett mindre antal aktier.
Det större flertalet aktierna i index är på väg nedåt sedan tidigare.
Men när bankerna skapat vinnare genom att nästan alla går in i
samma aktier och driver dem uppåt får man en mindre grupp av
aktier som till slut dominerar index.
Det hela skapar då en viss falsk bild som innebär att en kommande
nedgång blir stor när många ska lösa upp sina instrument med
hävstång relativt samtidigt. Det är inte nu utan punkten kommer
längre fram men den ligger inte så långt bort i tid som många vill tro.
Man får lätt en association till ”Kejsarens nya kläder”. Det var
en saga en gång i tiden men vi kommer att läsa om den i en annan
form även då som en saga i framtiden. Sagan kan då troligen hittas
under fliken masspsykologi på biblioteken.
Den aktuella rekylen har ett mycket viktigt stöd i området kring
1 760, som bör kunna hålla för ett test och då möjligen redan under
fredagen. När stödet testats förväntar jag mig en motreaktion uppåt
och det viktiga är vad som händer i nästa skede. Index kan då stiga
tillfälligt och sedan komma tillbaka med kraft och bryta ned under
1 760 men det är inget som är givet i dagsläget men jag vill hålla
dörren öppen för risken.
Fedmötet i nästa vecka blir viktigt för marknaden, då man
fokuserar starkt på detta. Det intressanta är att positiva
konjunktursignaler framöver kommer att pressa kurserna, då Fed
förväntas minska sina stödköp vid ett alltmer positivt utfall. I sig
inget konstigt, då man skapat en konstgjord uppgång med tunn luft
när eländet var som värst. Vad är då naturligare än att en nedgång
tar vid när hjulen börjar snurra mer eller mindre normalt.
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

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: 18 december, 26
december, 4 januari

Nasdaq Composite
index
(C 3 998,40 H 4 013,54 L
3 993,57) - 0,14 %
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 4 082 från
den 9 december

Enskilda aktier
AstraZeneca 372,00
AstraZeneca är inne i en tillfällig
rekyl och i denna agerar marknaden
på ett positivt sätt och håller uppe
kursen. Det finns utrymme för en
rekyl ned till 360 kronor om 367nivån bryts. Vi vet ju sedan tidigare
att AZN attraherar stora
kapitalmängder när börsen som
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helhet utvecklas svagt. Det är delvis detta vi ser och har sett sedan
oktober månad.
De gamla topparna från 2010 ligger vid 380-384 kronor och
håller tillbaka aktien en tid. När vi får en stängningskurs över 385
kronor är nästa fas i en mer långsiktig uppgång inledd.
Lång sikt: Månadsstochastic 89,5 och 79,3 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 89,3 och 88,4 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 57,4 och 65,2 fallande
Rörelsefaktor tid = 18 dagar och pris = 9,00 kr
Motstånd: 387,00 och 407,00 Stöd: 367,00 och 348,00

Ericsson B 76,70
Ericsson fortsatte nedåt under torsdagen och satte 76,70 kronor
som lägst under dagen. Nivån blev också stängningskursen för dagen.
Trenden är fallande och vi inriktar oss på en fortsatt nedgång över
tiden. De veckobaserade tekniska indikatorerna är fallande men har
en bit kvar till låga nivåer och det gör att vi fokuserar på de
dagsbaserade indikatorerna som nu är nere på mycket låga nivåer.
(se nedan) De ger oss anledning att sikta på en tillfällig uppgång
inom kort, troligen redan under fredagen.

Uppgången ska ses som tillfällig
inför en fortsättning nedåt mot
75,00 kronor i första hand och på
sikt även 72,00 kronor. Lågpunkten
den 31 oktober kom in på 76,50
kronor och det är den nivån som
nu ska kunna hjälpa till att ge ett
tillfälligt stopp inför en uppgång.
Första fasen nedåt från toppen
90,95 kronor den 16 september till
den 31 oktober och 76,50 kronor
blev hela 14,45 kronor i höjd. Det
finns anledning att räkna med att
den nu pågående nedgången från
den 18 november och den lägre
toppen 83,75 kronor kan bli lika
lång. Drar vi av 14,45 kronor från
83,75 kronor får vi 69,30 kronor
Nivån kan bli möjlig men från 72,00
kronor är vi vaksamma på en
uppgång. Alternativet är att vi börjar
med halva värdet av 14,45 kronor
och inriktar oss på en nedgång på
7,25 kronor. Nästa alternativ är 62
procent av 14,45 kronor och det ger
en nedgång på 8,95 kronor från
83,75 kronor.
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Dessa båda värden ger oss 76,50 kronor och det stärker
förväntningen på en motreaktion inom kort. Det andra alternativet
ger 74,80 kronor och samverkar med stödnivån 75,00 kronor i ett
senare skede och då troligen efter en tillfällig motreaktion uppåt.
Sammanfattar vi stegen handlar det om 76,50-76,70 kronor,
74,60-75,00 kronor, 72,00 kronor och sedan 69,00-69,50 kronor.
Varje nivå bör kunna ge en mindre motreaktion. Någon av dem ska
kunna ge lite mer än en tillfällig uppgång och då på 2,25-4,50 kronor
innan det hela sedan drar söderut igen.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 64,8 och 69,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 14,2 och 27,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 4,9 och 13,2 fallande

ICA Gruppen 191,70
ICA är i en fallande trend efter
en topp vid 210 kronor den 19
september och en lägre topp den
13 november vid 206,50 kronor.
De negativa signalerna pressar nu
aktien efter den lägre toppen i
november och vi ser nu ett test av
190-nivån med 190,40 kronor som
lägsta notering under torsdagen.
Bryts 190-nivån nivå framöver
har vi först 180 kronor som
stödnivå men signalen ger oss
anledning att sikta ned mot 170174 kronor på lite sikt.

Rörelsefaktor: Tid = 9 dagar Pris = 4,50 kr
Motstånd 78,00 och 81,00 Stöd 75,00 och 72,00

Nokia 50,55
Nokia håller emot bra i den rekylfas aktien befinner sig i efter
toppen vid 53,80 kronor den 19 november. Aktien steg till 52,50
kronor som högst under torsdagen för att sedan pressas ned till 50,35
kronor som lägst under dagen. Stödintervallet 48,00-49,00 kronor
blir nu viktigt framöver när det ska testas. Jag är inte främmande för
att intervallet bryts framöver i dat att aktien håller på att förbruka
tid. Jag jobbar med 45,00 kronor som alternativt stöd om 48-nivån
bryts.
Trenden är stigande och det handlar nu om att vänta ut en rekyl
inför en fortsättning uppåt i en ny fas i ett senare skede.

Hennes & Mauritz 276,30
H&M satte 283,40 kronor som en lägre topp den 4 december
och så länge den nivån är intakt finns det utrymme för en dragning
nedåt, där 276 kronor utgör ett första stöd. Bryts den nivån handlar
det om 260 kronor.

Boliden 88,80
Boliden tar stora kliv efter den
lägre toppen vid 96,35 kronor den
29 november. Nedgången är nu
nära vårt stöd vid 88,00 kronor och
skulle därmed kunna stiga tillfälligt
men de tekniska indikatorerna ger
inte utrymme för mer än en tillfällig
uppgång. Om vi inte trasslar in oss
i kortsiktiga motreaktioner uppåt
har vi signaler på en nedgång till
intervallet 78,00-80,00 kronor om
vi ger det hela lite tid. Långsiktigt
är det ännu lägre nivåer som är
aktuella.

Lundin Petroleum
128,30
LUPE ser nu ut att kunna få den
tryckare nedåt som en ”creeping
trend” ofta resulterar i. Under
torsdagen fick vi en ny lägsta
notering för året vid 127,60 kronor
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och nu är det inte långt kvar ned till stöden 124 kronor och 120
kronor.
Aktien har nu fallit så länge så att om vi ger nedgången ytterligare
ett par veckor ska vi kunna börja söka en botten inför en mer
bestående uppgång. Var den hamnar finns det flera bud på men från
120 kronor och ned mot 110 kronor ska vi vara beredda men det
kan bli ännu lägre kurs innan det hela ger de signaler vi vill ha.

Getinge 205,00
Getinge ligger tidigt i sin nedgångsfas om vi jämför med index.
Toppen för Getingen landade vid 244,40 kronor den 5 augusti för
att sedan ge en lägre topp den 16 september vid 239,20 kronor. Där
tog uppgången slut och med en bekräftad lägre topp några dagar
senare kunde vi ta trappstegen nedåt. Marknaden tog hissen i
samband med rapporten för Q3 kom i oktober. Fallet gick snabbt
till 196 kronor den 9 oktober. Från denna lågpunkt inleddes en
motreaktion uppåt under två månader, som nu tagit slut vid 211,70
kronor den 3 december.
Vi tar nu sikte på 201 kronor först och sedan 194 kronor och på
sikt lägger vi ribban på 180-182 kronor. Denna nivå blir mycket
viktig och ser ut att kunna hålla under ett flertal veckor men när den
sedan bryts långt in på 2014 får vi ta fram ännu lägre stödnivå.

Kinnevik B 267,80
Kinnevik imponerar genom att
sätta nya toppnoteringar i den
långsiktiga uppgången medan
börsen som helhet backar. Under
torsdagen fick vi in 268,70 kronor
som ny toppnotering för de senaste
åren. Aktien är inne i en
accelererande fas och vi vet ju att
en sådan uppgång kan lyfta mycket
mer på kort tid men när det tar
stopp är det många som vill ut
samtidigt.
Motståndet vid 276 kronor
väntar nu närmast på ett test. Bryts
den nivån handlar det sedan om
294 kronor även om den känns
avlägsen nu så får den var med på
spelplanen till dess vi får andra
signaler.

Rapport 25 januari 2014
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Elekta 92,70
Elekta jobbar i en fallande trend och vi söker oss nu allt lägre för
att hitta en mer stabil nivå som vi kan få en motreaktion uppåt från
under 1-2 månader innan nästa större nedgång tar överhand under
andra kavartalet 2014.
Toppen och rekordnoteringen kom in på 115,80 kronor den 16
augusti. Sedan kom de lägre topparna och nedgången var bekräftad
den 23 september vid 108,60 kronor. Genombrottet av 100-nivån
tidigare i höst gav beskedet att vi ska sikta in oss på 84,00 kronor i
en mer långsiktig nedgång.
Mer kortsiktigt utgör nu stödet vid 90,00 kronor en viktig nivå
som borde hålla för ett test och ge en motreaktion uppåt. Men när
väl 90-nivån sedan bryts ger det extremt negativa signaler som kan
ta aktien riktigt djupt. Men vi väntar med att sätta ut djupet till dess
signalerna är på plats. Allt tar ju tid att bygga även om nedgångarna
oftast går snabbare än uppgångar, där vi tills vidare nöjer oss med
stödet vid 84,00 kronor. .
Ingemar Carlsson
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