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OMXS30 söker motstånd
OMX S30 index
(C 1 470,68 H 1 472,74 L 1 454,90)
OMXS30 gav 1 478, som högst under onsdagen den 9 januari. Torsdagen gav en reaktion nedåt med 1 455, som lägsta
notering innan index sedan började klättra uppåt igen. Uppgången orkade inte hela vägen till onsdagens topp men fick ändå
se index stänga på plus. En anledning till reaktionen nedåt var Ericssons besked om större avsättningar för
omstruktureringar än vad man tidigare kommunicerat.
Index har stigit 98 punkter (7,1%) som mest om vi räknar från 2 januari och 1 378. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och
7:e dagarna är de mest kritiska i en uppgång. Det handlar då om börsdagar. Nu blev det den 6:e börsdagen, som gav
toppen vid 1 476 och reaktionen kom med olika kraft i olika aktier.
Index har motstånd i intervallet 1 481-1 508 om vi gör ett intervall av flera mindre motstånd. Det första motståndet ligger
efter en uppgång på 103-106 punkter. Det högre värdet utgörs av 128-130 punkters uppgång. Vi får närmast se vilken nivå
som blir avgörande inför en reaktion nedåt. I den rekylen kan vi sedan söka stödet som ska ge inledningen på nästa fas.
Under avdelningen tidscykler tar vi bland annat upp rytmen på 135-137 dagar från toppen den 29 augusti 2018. Den
levererar 135 dagar i dag den 11 januari och 137 dagar blir söndag, vilket ger oss måndagen den 14 januari, som vi nu
siktar in oss på som reaktionspunkter för index. Jag vill poängtera att detta endast är en enskild rytm som beskrivs. Ju fler
rytmer vi hittar som sammanfaller i samma punkt desto starkare kan vi förvänta oss att reaktionen blir.
Fokus kommer under nästa vecka ligga på omröstningen i parlamentet i Storbritannien och utfallet av den. Vi får vara
beredda på att det i värsta fall kan bli ett stort kaos av allt på finansmarknaderna även om man kan tycka att det mesta
borde vara diskonterat, då det hela har processats länge. Marknaderna gillar inte osäkerhet lika lite som överraskningar.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 83,2 och 60,0 stigande

Högsta noteringar
2018 den 29 augusti
2017 den 6 november

på 1 680
på 1682

2016 den 16 december på 1 554
2015 den 15 april

på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar
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 = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

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.

