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OMXS30 orkade inte bryta uppåt.
OMX S30 index
(C 1 743,31 H 1 750,58 L 1 738,83) + 0,04 %
OMXS30 hade det ovanligt tungt under måndagen. Dels tog det tid att testa motståndet vid 1 747. När det var gjort och
index fortsatte till 1 751 föll det tillbaka och stängningen på 1 743, vilket innebar att 1 747-nivån höll.
Vi får därmed öka vår försiktighet de närmaste dagarna. Nu måste index stänga över 1 750 för att vi ska kunna inrikta oss
på en fortsatt satt uppgång. Om detta genombrott uteblir börjar det bli allt viktigare att se på de negativa alternativen. I och
med att rekordet 1 780 kom in den 7 november har det nu gått drygt de 30 dagar vi alltid bevakar för att se om en lägre
topp bekräftas. Nu har vi en lägre topp per den 9 december men det är för tidigt att dra alltför stora och starka slutsatser
utifrån denna vändning under dagen. Men inte desto mindre är det en ökad beredskap som krävs för att vara beredda om
den lägre toppen bekräftas.
Nu har vi en relativt turbulent vecka med besked från centralbankerna FED och ECB plus att valet i UK genomför i slutet av
veckan. Faktorer som mycket väl kan påverka utfallet för OMXS30 också. På torsdag den 12 december är det 344 dagar
sedan botten 1 378 den 2 januari i år.
Det betyder att index måste över 1 750-nivån och etablera sig däröver innan julhelgerna om vi inte ska få in negativa
signaler.
I och med att vi via kommande årsskifte avslutar ett årtionde ökar sannolikheten för att börserna också tar en paus och
skapar en rekyl i inledningen av ett nytt årtionde. Inget som är givet men historien visar att sannolikheten för detta ligger
nära 70 procent. Det innebär att 7 av 10 övergångar från ett gammal till ett nytt årtionde skapar relativt stora sättningar på
börsen. 1989/1990 och 1999/2000 är de två senaste och tydligaste exemplen. 1929/1930 är en gammal extrem som alltid
gör sig påmind men speciellt nu när det gått 90 år sedan dess.
Mönstret bör upprepas även denna gång och vi ser redan en del aktier som lämnat in redan under hösten. Merparten av
aktier ska rulla ut sina cykler fullt ut för att sedan bygga toppformationer och påbörja sina rekyler. Det kapital som frigörs i
rekylen söker sig till bland annat aktier som har förutsättningar att klara sig under en negativ börs. En del av dessa har
genomlidit en lång ”eklut” och skapar förutsättningar för en ”turn around”.
Nu väntar vi ut index och dess toppformation under en stor del av första halvåret 2020 för att sedan också hålla koll på de
långa och extrema rytmer, som mynnar ut under tiden 12 december 2019 och fram till sommaren 2020.
Vi kommer löpande att ta upp de långa rytmerna igen under rubriken tidscykler nedan. Den rytm som nu är klar att leverera
sin slutliga energi till marknaden är den som inledde den extrema börsuppgången i augusti 1982. Den går i mål nu kring
årsskiftet. Det är lite störande att vi inte kan få fram exakta datumet för när botten infann sig men vi får nöja oss än så
länge med augusti 1982. På den tiden var det Affärsvärldens generalindex som gällde och OMX-index var ännu inte invigt.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 80,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,0 och 85,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 48,6 stigande

Högsta noteringar
2019 den 7 november på 1 780
2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)
2018 den 29 augusti på 1 680
2017 den 6 november på 1 682
2016 den 16 december på 1 554
2015 den 15 april

på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar
2019 den 2 januari

på 1378

2018 den 27 december på 1 378
2017 den 17 januari

på 1 499

2016 den 27 juni

på 1 241

2015 den 29 september på 1 369
2014 den 16 oktober

på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667

Disclaimer : Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte
som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken
direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

