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OMXS30 vill mer
OMX S30 index
(C 1 962,43 H 1 964,14 L 1 951,68) + 0,39 %
OMXS30 steg till det nya rekordet 1 975 den 14 januari för att den 15 januari notera 1 punkt lägre vid 1 974 innan en
reaktion tog fart nedåt med 1 946, som lägst i fredags. Utvecklingen under måndagen blev relativt lugn mycket beroende på
att New Yorkbörserna var stängda på grund av helgdag. Omsättningen i Stockholm låg cirka 35 procent under det normala
under måndagen. Volymerna lär öka de kommande dagarna och då börsen gått in i en mycket intressant tidszon med
reaktionspunkter som duggar tätt under perioden 8 januari till i första hand den 10 mars.
Cykliskt sett är många aktier och därmed även index på väg in i en rekylfas eller om vi så vill en paus i den långsiktiga
uppgången som tog fart under mars månad 2020.
En viktig rytm i detta sammanhang är den på 10 månader, som gav sin första reaktion i fredags den 15 januari. Det
handlade i stor utsträckning om de aktier som bottnade den 16 mars 2020. Den grupp som bottnade en vecka senare, den
23 mars 2020, stor nu beredda med sina reaktioner inom kort.
Det förväntade mönstret med reaktioner ger oss anledning att fortsätta jobba med intervallet 1 976-1 780 för index, som ett
viktigt motstånd den närmaste tiden. Toppen kan ha noterats redan den 14 januari men det är alldeles för tidigt att ta det
för givet.
När den förväntade rekylen för index och ett flertal aktier är klar bör vi vara inne i senare delen av februari månad.
Inledningen på mars ser också ut att kunna ge någon form av lågpunkt för en del aktier.
Då i mars handlar det bland annat om 21 år sedan IT-toppen i början av mars 2000. Det är även 12 år sedan botten för
index efter finanskraschen, som börsmässigt avlutades i början av mars 2009.
Om tolkningen är riktig får vi vara beredda på att kryssa mellan delårsrapporter den närmaste drygt två veckorna för att
sedan söka de rytmer som ska hjälpa oss att hitta ingångar under våren inför en sväng uppåt en tid.
Vi ser redan nu i våra valutagrafer hur rörelser börjar byggas upp, där vi ännu inte fått trendvändningar i ett längre
perspektiv bekräftade. Här är det i huvudsak rörelserna relaterat till USD - EUR och JPY, som är mest intressanta. För vår
egen del handlar det naturligtvis också om flödena relaterat till SEK.
Om vi fortsätter att tolka våra grafer utgör våren en mycket intressant och viktig period, då i första hand relaterat till
förflyttningen mellan olika valutor. Detta leder i sin tur till att följa de kapitalströmmar som söker sig till olika börser. Vi
fördjupar oss bland annat i detta under den Workshop vi ger via nätet onsdagen den 27 januari. Utöver detta går vi igenom
flertal index och aktier. Vi tar då även upp de stigande räntorna vi ser framförallt i USA, där den 10-åriga obligationsräntan
stigit en hel del sedan augusti 2020.
OMXS30 index motståndet, som vi relaterar till ovan vid 1 976-1 980 måste brytas för att vi ska kunna sikta högre. Om
genombrottet sker handlar det om 2 064, som nästa intressanta motstånd. Motståndet finns på plats oavsett om det testas
under de kommande månaderna eller om det dröjer en längre tid.

Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, där båda värdena är klart över 80. Positivt i sig
och detta kan pågå ytterligare en längre tid.
Lång sikt: Månadsstochastic 94,1 och 88,0 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på höga nivåer. Maxvärdet är 100 och detta infinner sig
mycket sällan. Vi får vara vaksamma på värdenas utveckling när vi kommer en bit in i februari månad för att se om de ska
ta helt vanlig sväng nedåt i spåren av en nedgång för index.
Medellång sikt: Veckostochastic 95,2 och 86,6 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit uppe på höga värden i slutet av föregående vecka. I sig
helt vanlig rörelse efter att index stigit under 2-4 veckor. Den senaste uppgången blev 24 dagar, där 21 dagar (3 veckor) är
mycket vanligt. En nedgång i indikatorn pågår 1-2 veckor, när den långsiktiga trenden fortfarande är stigande för index.
Kort sikt: Dagsstochastic 90,6 och 94,0 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021
2021 den 14 januari på 1 975 (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 (Nytt 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
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