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S&P 500 bryter viktigt stöd
S&P 500 index
(C 2 978,76 H 3 097,07 L 2 977,39) – 4,42 %
S&P 500 föll med stor kraft under torsdagen och fortsätter nedgången i den C-våg som inleddes redan under januari månad.
Men som tog fart första efter rekordet 3 394 den 19 februari. Index har brutit ned under det tak som utgjordes av
trendlinjen som sammanbinder topparna sedan den 26 januari 2018. Detta stöd eller trendlinje höll endast en mycket kort
tid, vilket visar på den negativa bild som nu skapats. Index har en hel del kvar att ta i nedgången innan det hela landar på
mycket låga nivåer. Det hela inleddes från 2 347 den 26 december 2018 och uppgången under de följande 13 månaderna
var en B-våg, som nu efter den 19 februari bekräftats via utfallet. Det innebär att index nu sedan januari är inne i en C-våg
nedåt med all sin förödande kraft. OM C-vågen ska hela vägen tillbaka till B-vågens början eller stanna innan dess håller
datorn på att räkna på. Alltså vilka alternativ till detta vi kan jobba med.
Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 12 mars, 25 mars, 8 april, 22 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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