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OMXS30 ger sin in till 27 jan
OMX S30 index
(C 1 986,24 H 1 987,03 L 1 974,48) - 0,05 %
OMXS30 har gällande rekordet 1 996 noterat den 21 januari. Vi hade en stor ansamlig av reaktionspunkter kring den 22
januari (21-25 jan) och dessa gav en första reaktion under fredagen med en nedgång på 22 punkter sett från rekordet.
Rörelsefaktorn för index på 44 punkter fick bidra med halva värdet genom att 1 974 utgjorde stöd. Ur ett Gann perspektiv
handlade om en rörelse på 45 grader. Bryts 1 974 har vi nästa stöd vid 1 952, vilket utgör 44 punkter motsvarande 90
grader på Gann Hjulet (GW)
Nu ser det hela inte ut att vara klart på uppsidan ännu, vilket gör att vi siktar uppåt igen även om index tappar ytterligare
en del under denna vecka som inleds måndagen den 25 januari. Om index skulle hinna med att notera 2 064 framöver är
den nivå så viktig att vi får inrikta oss på en intensivare tryckare nedåt om index fastnar där.
Vi har först trendlinjen som sammanbinder topparna 2020 (se graf), som har ett värde kring 2 025 den närmaste tiden.
Denna trendlinje ska kunna både testas och hålla för ett test. Marknaden brukar oftast visa relativt tydligt när det är klart
om vi har tålamod att följa med i utvecklingen. Försöker vi kalkylera fram olika tidpunkter leder det alltid till alternativ och
en viss osäkerhet. Trots det fortsätter vi att plocka upp de olika alternativen och se hur marknaden reagerar vid varje punkt.
Den senaste viktiga reaktionspunkten var den 8-14 januari för de flesta marknader. DAX-index, Bitcoin, Boliden och ett
flertal valutor är några av de objekt, som stannat kvar efter toppar den 8 januari. När det gäller valutapar skapades i en del
fall lägsta noteringar inför förväntade vändningar. OMXS 30 gav också en reaktion den 8 januari men den var mer marginell,
då index har en annan rytm som dominerar. Även om vi avvaktade vid den 8 januari fortsatte index vidare uppåt redan efter
någon dag.
Frågan är hur OMXS30 ska hantera inledningen på februari, då 1-12 februari har laddat upp med flera reaktionspunkter. I
sammanställningen nedan sticker den 3 februari ut lite extra.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 94,2 och 88,0 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 95,6 och 86,7 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 89,8 Stigande
Högsta noteringar under åren 2014-2021
2021 den 20 januari på 1 996 (gällande rekord)
Högsta notering per kvartal under 2020
Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906.
Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)
Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.
Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951.
2020 den 25 november på 1 951
2019 den 27 december på 1 802
2018 den 29 augusti på 1 680
2017 den 6 november på 1 682
2016 den 16 december på 1 554
2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)
2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

Lägsta noteringar under åren 2014-2021
2020 den 16 mars

på 1 261

2019 den 2 januari

på 1 378

2018 den 27 december på 1 378
2017 den 17 januari
2016 den 27 juni

på 1 499
på 1 241

2015 den 29 september på 1 369
2014 den 16 oktober
2009 den 9 mars

på 1 247
på 593

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 2 006 och 2 050 Stöd: 1 962 och 1 918

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.

