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OMXS30 spänner bågen
OMX S30 index
(C 1 957,85 H 1 978,63 L 1 956,33) - 0,23 %
OMXS30 tog sig då till slut till 1 978 och det på 309:e dagen räknat från den 16 mars 2020 och botten noteringen 1 261.
Toppnoteringen under tisdagen kom in på 1 978,63, vilket innebär att vi skriver det nya rekordet på 1 979. Matematiskt är
1 978 värde intressant och viktigt då det står i matematisk relation till indextopparna i mars 2000 och april 2015.
Det finns ingen anledning att gå händelserna i förväg och dramatisera det hela på något sätt. Dramatiken och spänningen
har för min del varit stor då jag gärna vill se ”perfekta” relationer i marknaden för att jobba vidare från dem.
Rekordet kom in under de första tre minuterna på tisdagen. Därefter föll index 22 punkter under de följande timmarna.
Rörelsefaktorn för index vid 1 978 är 44 punkter. Nedgången på 22 punkter blev därmed halva rörelsefaktorn, som i sig
utgör ett stöd.
Gann teorier
För er som arbetar med Gann Hjulet (GW) och Ganns teorier vet ju att vi får rörelsefaktorn genom att ta roten ur priset,
som i detta fall blir 44,48 vid 1 979. Vi landar då i intervallet 1 956-1 957 om vi drar av hälften av 44,48. Rörelsefaktorn
representerar 90 grader på GW. Med andra ord föll index 45 grader, som alltid utgör ett stöd. Det gör att 1 956-nivån blir
viktig framöver vid en ny nedgång.
Återgår vi till index utgör intervallet 1 976-1 980 i fortsättningen ett betydelsefullt motstånd. Vi måste få en bestående
stängning över 1 980 för att kunna inrikta oss på nästa högre nivå, som är 2 064. Det är 5,5 procent upp till detta värde om
vi utgår från tisdagens stängningskurs. Fullt möjligt för index att nå denna nivå om vi ger det hela någon eller några veckor.
Men fortfarande gäller att 1 980-nivån måste passeras på det sätt som beskrivs ovan.
Just nu efter tisdagen kommer jag att försöka så snart möjligt identifiera de aktier som nu faller tillbaka i en rekyl, då dessa
bör kunna ta en paus på upp mot 45 alternativt 52 dagar. När tiden runnit ut är dessa aktier mycket intressanta för en ny
fas uppåt. Detta hinner vi återkomma till många gånger innan vi är inne i mars månad.
Kortsiktigt har vi en ny avstämning att hantera under nästa vecka, då det handlar om de aktier som startade sina uppgångar
senare än den 16 mars 2020. Där kommer även New Yorkbörsen in med en ny avstämning. I New York kom en första
avstämning in redan den 8 januari och de topparna gäller ännu för de tunga indexen där.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 93,8 och 87,8 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 86,2 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 89,6 fallande
Högsta noteringar under åren 2014-2021
2021 den 19 januari på 1 979 (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

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.

