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Dax levererade nytt rekord
DAX-index 13 506,02
DAX-index gjorde ett ryck uppåt under onsdagen för att testa rekordet 13 597, vilket sattes för 2 år sedan den 23 januari,
närmare bestämt. Det räckte inte enbart till ett test utan man ville ha in ett nytt värde i rekordböckerna, vilket nu är
13 640.
Kan det verkligen vara så att marknaden valt ut 2-årsdagen för att vända index? Inte omöjligt. Hur som helst fick vi in en
reaktion nedåt under det tidigare rekordet när det drog ihop sig till stängning.
D Trump satte press på Europa under sin närvara i Davos, där kan betonade att han kommit överens med Kina, Kanada,
Mexico men att EU var svåra att förhandla med och hotade med tullavgifter på bilindustrin. Importavgifter på bilar slår hårt
mot den redan sargade bilindustrin i framförallt i Tyskland. Nu får vi inte ta detta alltför allvarligt i nuläget då Trump har sitt
speciella sätt att förhandla. Men vi vet ju från förhandlingarna med Kina att börserna till och från reagerat med rekyler på
hand uttalande.
Hur det blir nu får vi naturligtvis avvakta med men det viktiga är ändå att index satte ett nytt rekord under samma vecka 2
år sedan senaste rekordet. Tekniskt är detta en spännande tid som nu följer utan att vi i detta läge drar på för hårt med en
negativ tolkning.
Till detta får vi nu lägga att en domstol i Toronto, Kanada, och VW kommit överens om en bot på motsvarande drygt 1,4
miljarder kronor för företagets manipulerande med motorernas utsläpp och därmed brutit mot landets miljölagar.

Högsta noteringar
2020: 13 640 den 22 januari
2019: 13 426 den 16 december
2018: 13 597 den 23 januari (tidigare rekord)
2017: 13 526 den 7 november
2016: 10 828 25 oktober
2015: 12 391 den 10 april

Lägsta noteringar
2019: 10 387 den 2 januari
2018: 10 279 den 27 december
2017: 11 869 den 29 augusti
2016: 8 699 den 11 februari

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.

