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OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?
OMX S30 index
(C 1 821,29 H 1 829,68 L 1 819,80) - 0,25 %
OMXS30 inledde 2020 med att den 2 januari notera 1 810, som högst. Den toppen ledde till en hel del svängningar därefter,
där ett flertal rytmer samverkade till att hålla tillbaka index under i stort sett två veckor. När sedan genombrottet av
2010-nivån var på plats lyfte index till 1 832 fredagen den 17 januari.
Ser vi på utvecklingen utifrån Elliotts vågteori (EWT) och lågpunkten 1 477 den 15 augusti 2019 ger det oss en bild av att
index nu håller på att avsluta en rörelse med 5 vågor. Det betyder att vi från den 3 december tolkar EWT som att det är den
5:e avslutade vågen sett från 15 augusti. Denna våg kan avslutas tvärt men den kan även bli utdragen en tid och svänga en
hel del i det att marknaden försöker driva index högre i fullbordandet av vågen.
Rapporterna med Sandvik som kommer med sin rapport under tisdagen kan bidra till att sätta tonen in mot den 3 februari.
Lägger vi in de motstånd som gäller nu med mycket små mellanrum har vi först 1 832-1 834 följt av 1 848-1 850 och
därutöver kommer 1 857-1 860. Varje nivå utgör ett separat motstånd. Vi kan också se hela intervallet 1 832-1 860, som
ett brett motståndsintervall den närmaste tiden, där ett första test skedde under fredagen den 17 januari, när nu gällande
rekordet 1 832 noterades. Vi har nu några spännande dagar där vi ska få ett avgörande.
Med ett nytt rekord i närtid kan vi inte annat än klassa den längre trenden som stigande.
Vi har i våra dagliga marknadsbrev följt ett flertal aktier som rusat i höjden. Dessa kommer vi fortsätta följa framöver då de
med stor sannolikt når sina toppar relativt sent i den aktuella rytmen. Vi har tidigare berört fastighetsaktierna som gav en
topp den 4 september 2019. Detta var toppen på en 3.e våg och därmed klassar vi rekylen de följande veckorna som en 4.e
våg. Under hösten inleddes sedan den 5:e avslutande vågen med sin ökande acceleration uppåt, vilket är typiskt för
avslutningsfasen.
Rallyt i denna grupp kan fortsätta ytterligare en tid. Vi har även Atlas Copco, Nibe, Assa Abloy med flera aktier som också är
inne i samma och liknande paraboliska rörelse.

Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande. Vilken är ytterligare en bekräftelse på att den
långsiktiga trenden är stigande. Värdena är på höga nivåer men det är i sig inget alarmerande så långa trenden är positiv.
Lång sikt: Månadsstochastic 92,8 och 90,6 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att vara på vår vakt den närmaste tiden in
mot veckan 3-7 februari. Då allt fler aktier ser ut att gå mot tillfälliga reaktioner efter kraftiga rusningar sedan tidig höst
2019.
Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 92,0 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande efter att ett tag varit fallande då index inleddes året med att hållas
tillbaka av motståndet 1 810. De senaste dagarnas uppgång efter 1 793 den 14 januari har lett till att indikatorn stiger på
nytt. Svängningarna sker lätt och snabbt i denna indikator då det handlar om dagsbaserade värden under 14 börsdagar.
I och med att rörelsen sedan lågpunkten för index vid 1 477 den 15 augusti ger indikationer på att vara på väg mot en paus
är vi lyhörda för olika signaler, positiva som negativa. Positiva signaler kan lyfta index ytterligare någon/några dagar innan
rekylen visar sig tydligare.
Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 78,7 stigande
Rekordnotering 1 832 från den 17 januari 2020.

Högsta noteringar
2020 den 17 januari på 1 1832
2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga 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 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)
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 = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749

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.

