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OMXS30 landade
OMX S30 index
(C 1 495,71 H 1 509,58 L 1 476,83)
OMXS30 fortsatte ned till 1 477, som lägst under torsdagen. Under fallet stannade index lustigt nog upp vid stödet 1 494
och steg 7 punkter under cirka 30 minuter innan nedgången fortsatte. Alltid lika kul att se reaktionerna och att nivåerna
funkar även om det som nu bara blev en mindre reaktion. Reaktionerna ger oss alltid möjlighet att ”läsa av” utvecklingen
och använda det hela som underlag för fortsättningen.
När index väl var ned till 1 477 steg index drygt 40 punkter innan vi fick in stängningen på 1 496. Detta har skapat underlag
för en motreaktion uppåt även under fredagen i en del aktier men frågan är hur detta slår igenom på index. Skulle index
falla under 1 477 de närmaste dagarna är det 1 450-1 452, som utgör nästa viktiga stödnivå.
Tidsmässigt är nedgången från den 3 juli nu den 16 augusti uppe i 44 dagar. De långa rytmerna pekar ut 15:e och 16:e
augusti som en viktig punkt. Använder vi den korta rytmen är det 45-46 dagar vi gärna vill se. Då handlar det om
kommande helg, 17-18 september, frågan blir då naturligtvis om det är fredagen som är viktigast eller om det blir
måndagen den 19 augusti. Svaret blir båda, då vi får bevaka olika aktier som nu från den 15 augusti till början av nästa
vecka kan skapa lågpunkter och ge motreaktioner uppåt under olika dagar.
I och med att toppen på 1 700 kom in den 25 april i år blir det sedan intressant att bevaka utvecklingen från måndagen den
26 augusti. Men nu närmast ska vi hantera aktuella datumen.
ML-linjerna som vi tagit upp tidigare ligger med i grafen även idag och det ska bli kul att se vilken betydelse de får nu och i
ett senare skede, när de ska testas på nytt.
Ser vi på de längre tekniska indikatorerna nedan har de fortfarande mer kvar på nedsidan och det är en enkel grund att stå
på för oss. Då vi enbart söker de aktier som har sina indikatorer nere på låga nivåer och som därmed skapar förutsättningar
för en bottenformation. Vi är då tillbaka till bankerna och en del spelbolag och en del verkstadsaktier för att beröra de
grupper vi tagit upp tidigare.
Det finns naturligtvis fler enskilda aktier som är värda att följa, där trenden varit fallande under lång tid.
Ytterligare en grupp som vi inte får glömma är de aktier som är i långsiktigt stigande trender. De tar tillfälliga pauser när
index har starkt negativa dagar men de stiger snabbt igen när index får tillfälliga uppgångar. Resultatet blir att denna grupp
fortsätter att stiga och så måste de vara då det frigjorda kapitalet söker sig från fallande aktier och förstärker redan stigande
trender.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 52,1 och 59,0 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 22,5 och 39,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 12,7 och 15,6 fallande

Högsta noteringar
2019 den 25 april

på 1 700

2018 den 29 augusti

på 1 680

2017 den 6 november på 1 682
2016 den 16 december på 1 554
2015 den 15 april

på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar
2019 den 2 januari

på 1378

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 = 40 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432

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.

