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S&P 500 index
(C 3 320,79 H 3 329,79 L 3 316,61) - 0,27 %
S&P föll tillbaka under tisdagen efter att satt det senaste rekordet 3 330 under fredagen den 17 januari. Måndagen var
helgdag i USA och därmed blev tisdagen viktig för att se hur marknaden reagerade på de cykler som går/gick i mål under
perioden 15-27 januari. Nu fick vi en första reaktion nedåt efter den 17:e, vilket ger oss anledning att se en paus på
ytterligare 1-2 dagar innan rekordet ska testas på nytt.
Den närmaste tiden, in mot den 10 februari, blir intressant, då vi kan förvänta oss att index bygger för att ta en paus i den
långsiktiga uppgången. Vilken dag som blir högst är alltid ett övervägande mellan aktuella cykler och spekulera i vilken som
är viktigast. Det som gör den 17 januari lite extra intressant är att det är exakt 400 procents uppgång från lågpunkten 666
den 6 mars 2009.
Av erfarenhet vet vi att en uppgång på 400 procent eller annat jämt tal så som 100, 200 eller 300 procent är också viktiga
för en avstämning. Det leder oftast till en paus efter att nivån testas. Ibland kommer toppen in strax under det jämna talet
och däremellan får vi en något högre topp strax över den matematiskt perfekta nivån.
Men budskapet är alltid det samma: Hög sannolikhet för paus och dragning nedåt. För att få en bekräftelse på nedgång
behöver vi någon form av negativ signal, där vi oftast får det via en lägre topp 30 dagar efter högsta noteringen. Men det
finns andra signaler också om det skulle bära iväg innan 30 dagar är uppnådd. Vi jobbar vidare med 3 330- 3 333, som
motstånd och får sedan följa upp det hela in mot den 3 februari, som ser ut att komma i nästa fokus.
Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 30 jan, 13 feb
Rekordnotering: 3 330 från den 15 och 17 januari 2020
Högsta noteringar
2019 är 3 248 från den 27 december
2018 är 2 941 från den 21 september
2017 är 2 695 från den 18 december
2016 är 2 205 från den 23 november
Lägsta noteringar
2019 är 2 444 från den 3 januari
2018 är 2 346 från den 26 december
2017 2 239 från den 3 januari
2016 1 810 från den 11 februari
Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.

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.

