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OMXS30 på nytt rekord
OMX S30 index
(C 1 811,76 H 1 834,10 L 1 810,70) - 0,76 %
OMXS30 hann med att notera en ny topp och rekord under onsdagen. Nu 1 834 med datum 22 januari. Extra kul är det att
index noterade sin lägre topp för två år sedan vid 1 648 den 23 januari 2018. Differens på 186 punkter. Toppen den 6
november 2017 kom in på 1 782, vilket innebar den gången att index fick sin säljsignal den 23 januari 2018. Nu fick vi en
första reaktion direkt efter det nya rekordet, då index föll omgående med 23 punkter till 1 811. Ännu en reaktion av alla vi
sett sedan den 27 december och 1 802 och alla cykler som sammanstrålar nu under 5-6 veckor.
Nu efter den 17 januari börjar allt mer negativa signaler infinna sig i omvärlden.
Bland dessa är den japanska exporten som minskat med 6,3 procent under 2019, jämfört med december 2018.
Volkswagen får stora böter i Kanada för miljöbrott. Detta var i sig väntat men nu är beloppet fastställt.
Negativa signaler från Hong Kongbörsen och dess index Hang Seng.
Det rör om en hel del på andra plan också och vi får närmast se hur börserna i New York och Europa kan stå emot under de
kommande 2-3 veckorna. I Sverige fokuserar vi på delårsrapporterna och de berörda bolagen.
Vi har redan fått in enskilda aktier som levererat säljsignaler men det viktigaste är att de ”skenande” aktierna som är inne i
paraboliska rörelser uppåt är ännu inte klara med sina toppar. Det ger oss sannolikt en fortsatt svängig utveckling en bit in i
februari månad. Där jag vill lägga fokus på den 3 februari och tiden därefter.
I allt detta ska vi se om index orkade bryta upp över motståndet vid 1 834. Om det lyckas är det nivåerna upp mot 1 860,
som kan bli föremål för ett test. Skulle vi få in några starka rapporter, där bolagen dessutom höjer utdelningen oväntat
mycket kan det bli ett ryck för att avsluta den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019 från 1 477. Vågorna i uppgången
är 5 till antalet, där vi sedan den 3 december 2019 ser den avslutande 5:e vågen, vilken ännu inte bekräftat att den är i
mål. När den signalen är på plats inriktar vi oss på stödet vid 1 700.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 89,8 och 91,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic79,4 och 86,4 fallande
Rekordnotering 1 834 från den 22 januari 2020.

Högsta noteringar
2020 den 22 januari på 1 1834
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
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