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S&P 500 går mot ....
S&P 500 index
C 3 901,82 H 3 914,50 L 3 842,51) +2,38 %
S&P 500 steg till sitt senaste rekord vid 3 937 redan den 16 februari. Från den punkten tvekade index en del innan index
sedan släppte på nedåt med 3 790, som lägst under fredagen den 26 februari. Resultatet blev ett fall på 3,7 procent, som
mest. Kraftig nedgång på kort tid i en långsiktigt fallande trend ger oftast kraft i nästa fas uppåt. Denna rörelse uppåt tog
index till 3 914, som högst under måndagen den 1 mars. Det innebär att det bara är 0,9 procent upp till rekordet, vilket är
troligt att vi får se. Index har tidigare i uppgången gett indikationer på att 3 960, kan bli verklighet. Vi får se om denna nivå
hinner testas under veckan, där den 3:e mars är en ideal dag för ett möjligt test. Det är endas 1,5 procent upp till denna
nivå om vi utgår från måndagens stängningskurs.
3 960 är utgör ett både starkt och viktigt motstånd. Vi satsar inte allt på att denna nivå ska nås och att den ska hålla men
om den håller den 3:e eller i ett senare skede är det läge att följa de tekniska indikatorerna och se om de visar på några
varningssignaler. Det som är viktigt för oss är att Tesla, Apple, Facebook, Alphabet och Alibaba har alla skapat negativa
signaler under 2021 och levererat fallande trender. Dessa aktier var bland de aktier som pressat uppåt med kraft sedan
mars 2020 och 2021. De av dessa aktier som ingår i Nasdaq Comp index har drivet detta index starkt uppåt under nämnda
tid.
Bidragande till den kraftiga reaktionen nedåt för index i slutet går också att söka i den kraftiga ränteuppgången för den
10-åriga obligationsräntan under de senaste månaderna. Detta kombinerat med stigande inflation. Allt styrdes in mot senare
delen av februari av den tidscykel på 26 månader (2Y2M), som inleddes efter att index bottnade på 2 347 den 26 december
2018. Det ledde i sin fulla längd till just den 26 februari i år.

Högsta noteringar
2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)
2020 är 3 760 från den 31 december
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
2020 är 2 192 från den 23 mars
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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