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S&P 500 -Kapitalflykt
S&P 500 index
(C 3 116,39 H 3 182,51 L 3 108,99) – 0,38 %
S&P 500 inledde dagen med en motreaktion uppåt. Redan efter två timmars handel var index upp till 3 183, vilket blev
dagens högsta notering innan en ny nedgång tog vid. Det ledde till slut till att onsdagen slutade på minus. Vi har en cykel
som ebbade ut redan under senare delen av andra halvan av januari månad men fick inte riktig effekt förrän efter den 19
februari.
3 394 är gällande rekord från den 19 februari, där nedgången nu har varit ned till stödet vid 3 100 och testat detta via
3 109, som lägst under onsdagen. Stödet bör kunna hålla för ett andra test inom kort och följas av en motreaktion uppåt.
Den dag index bryter 3 100-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning nedåt via stöden 3 000 och 2 700 innan vi på sikt kan
sikta in oss på en viktig lågpunkt, möjligen ned mot 2 400.
Trendlinjen som sammanbinder topparna sedan januari 2018 ligger nu som stöd med ett värde kring 3 100. Det gör detta
stöd mycket intressant och viktigt att bevaka de kommande veckorna.
Tiden är alltid viktig
Den 26 december 2018 föll index till 2 347 för att sedan vända uppåt. Sedan dess har index inte varit i närheten av
annandagen 2018. Vi hade som vanligt avstämning 1Y1M senare och det gav oss toppen 3 333 den 24 januari. Vanligt med
en reaktion 3 dagar innan det ideala. När det sedan var dags för 13M kom en högre botten in vid 3 235 den 27 januari i år
och vi var nöjda med det. För tydligheten ska nämnas att den 31 januari i år gav en ny högre botten vid 3 215 innan det
sedan drog i gång på allvar. Detta hade vi nytta av under januari i år.
Den 26 januari 2018 skapade index en topp vid 2 873. Rekord vid den tidpunkten. 2Y2M senare landar vi på den 26 mars
2020. Vi vet att denna rytm ofta kan ge en reaktion redan cirka 6 dagar innan, vilket gör att vi är observanta på
utvecklingen i den vecka som slutar med fredagen den 6 mars. Som om det var en tillfällighet är den 6 mars också
lågpunkten och botten vid 666 från den 6 mars 2009.
Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 12 mars, 25 mars, 8 april
Rekordnotering: 3 394 från den 19 februari 2020
Högsta noteringar
2020 är 3 394 från den 19 februari
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.
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