PDF skapad: 2020-06-01 09:19

OMXS30 testade rekordet
OMX S30 index
(C 1 885,62 H 1 892,15 L 1 881,35) + 0,14 %
OMXS30 noterade sitt senaste rekord 1 893 den 12 februari i år. Rekylen därefter på 29 punkter följt av en motreaktion
uppåt under fredagen som gav 1 892, som högst. Därmed också ett test av rekordet. Motståndet på denna nivå 1 892-1 893
utgörs av en matematisk relation som har ett samband med topparna 1 548 och 1 720 från den 7 mars 2000 och 27 april
2015. Det är 172 punkter mellan de första nivåerna och nu ytterligare 172 punkter från 1 720. Vi får se hur länge detta
intervall kan hålla tillbaka index den närmaste tiden. Ett bestående genombrott och stängning över 1 895 ger oss anledning
att sikta högre.
Tokyobörsen backar i dag under pågående handel medan Hong Kong (+0,67%) och Shanghai (+1,90%) är i stigande under
pågående handel.
Ser vi på de olika vågorna i uppgången sedan 1 477 den 15 augusti 2019 ger de upphov till flera olika tolkningar så som det
hela utvecklats under vintern. Fram till mitten av januari gick det att få ihop 5 vågor i uppgången och därmed var topparna
kring 1 834 viktiga då. Nu när index fortsatt är frågan om det ”enbart” är en förlängning av den avslutande 5:e vågen eller
rent av anledning att börja ge sig in på andra tolkningar. Det är för tidigt att var säker på vilket det handlar om, vilket gör
att vi jobbar med olika alternativa tolkningar, där vi väntar med att presentera dessa till dess någon av dem verkar rimlig.
Ni som har ett Gann Hjul (GW) ser hur topparna 1 892 och 1 893 står i samband med toppen 1 720 från april 2015. Värden
ligger efter samma linje med en avvikelse på 2, vilket betyder att 1 892 ligger 360 grader högre. I sig naturligt med en viss
tvekan vid denna nivå.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 93,4 och 91,4 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 82,0 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 94,5 och 95,7 fallande
Rekordnotering 1 893 från den 12 februari 2020.

Högsta noteringar
2020 den 12 februari på 1 893
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 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832
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