OMX 10 min (diagram källa: Infront)
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Guld: Når målkursen 1500 som jag skrev om för några veckor
sedan

I USA finner vi att SP500 faller ned och attackerar trippelstödet på 2825. Om denna nivå faller väntar -100 p fritt fall
ned mot 2728:

God Morgon!
OMX-TERMINEN (1522,85): Inne i säljsignal – se upp
för SP500 som riskerar stark säljsignal!
Aktiemarknaden har fokus inställt på handelskriget. Kina
höjde oväntat tullarna mot USA, efter en längre tids
avvaktande hållning mellan stormarktern – och Trump
svarade med att i sin tur höja tullarna mot Kina ännu mer.
Marknaden har hunnit reagera på Kinas höjning, men inte
på Trumps motåtgärd.
Trumps har i ett tweet skrivit att han ångrade att han inte
höjde mer än +5 % på alla Kinas varor.
Oljan befinner sig i ”ingen-mans-land”:
SP500: Fara. RSI gör en klassisk down-swing och vänder ned
från neutrala 50-nivån.

Skulle även 2728 falla öppnas golvet totalt och därefter
finns inget stöd förrän nere vid 2380-2420.
Paniken är nära.

VARNING!
Redan I fredags kunde TASAJTEN LÄSARE ta del av
denna varning:
Oljan trendar ned – men har ingen signal på plats

Guldet fortsatte upp till målomrpdet 1500, och handlas nu
inne i det nya spannet 1500-1900 (nästa kolumn)

Det som abonnerar på TASAJTEN PRO är korta i OMX
tillsammans med mig från 1538.
Skicka ett mail om du vill uppgradera, eller
-teckna till PRO-abonnemang här:

http://www.tasajten.se/abonnemang-29441548

***ALLT NÄRMARE RELEASE***
Inloggning och lösenord kommer
börja delas ut inom kort till alla som
investerat i Private Placement, därefter
kommer inloggning att ske till alla som
tagit del av Crowd Fundingen (och
köpte 1 år + att man fick aktier).
Premiär inom kort.
Snartslipper du läsa Bullshit!

Vi har precis fått godkännande av KLARNA för
betalning med VISA kort, och nu återstår endast
följande:
-Webbyrån skall installera KLARNAS betallösning!
(PÅGÅR)
-Testkörning av betalningar via VISA kort!
-Sista kontroll på att länkar och funktioner fungerar!
-Webbyrån skall korrigera de fel vi hittar!
-Launch!
Därmed är Sveriges nya finanstidning snart på G!
Totalt har 140 investerat i vår sajt med olika belopp,
och möjligheten att investera är sedan länge stängd.
Snart kommer du äntligen slippa läsa bullshit!
PRIS: drygt 3 kr per dag

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

TEKNISK ANALYS (OMX)
OMX har gjort en variant på candlesticks ”tweezer” eller
”betongväggen” som jag kallar den.

UTSAGAN – THE OMEN
Idag väntas OMX öppna kring 1505-1510, och köparna
kommer inte kunna fyndköpa med någon säkerhet förrän
1500 tagit ut, åtminstone intraday.

Ski#¤t samma vad figuren kallas – OMX vänder nu
kraftfullt ned från ett starkt motstånd samtidigt som RSI
vänder nedåt. Inte undra på att det blev säljsignal i
fredags!

Den som gjort sin tekniska hemläxa vet att (större)
vändningar (upp) oftast INTEEE ser ut på detta viset.
Oftast brukar vi få se en rejäl utrökning dör viktiga nivåer
flyger all världens väg under fritt fall.
Därmed är huvudscenariot att OMX öppnar kring 15051510 och efter slagit handel såglider OMX nedåt och detta
kommer få fler att sälja aktier. Just nu är ”inga nyheter”
lika med ”dåliga nyheter”. Innebörden är att om ingenting
händer så kommer köparna att vara avvaktande och detta
kommer få OMX att falla tillbaka.
Tror ingen kommer få sk#it av chefen om han minskar
volymen aktier i portföljen?

OMX dagsdiagram

Zoomar vi ut OMX-diagrammet kan vi tydligare se den
större bilden och de viktiga nivåerna, som är 1380 och
1500.
Om 1500 faller få du själv räkna ut vad som händer!

OMX: Farligt nära den viktiga 1500-nivån.

De lägre topparna innebär att sannolikheten är
över 50 % för att 1500-nivån skall falla – ALLTSÅ
HUVUDSCENARIOT! (inte undra på att vi gick kort i
fredags)
Något måste som vanligt (oftast) trigga ett brott av en så
pass stark nivå som 1500.
Eskalerande handelskrig som i förlängningen innebär att
USA och Kina slutar handla med varandra. Trump
uppmanade redan i fredags de amerikanska företagen att
börja titta på alternativa motparter till Kina.
När allt kommer kring – något måste ”trigga” en nedgång,
och detta skulle kunna vara ”det”!

SP500: USA-börsen uppe vid 3,000. En rekyl ned mot 2600
verkar inte överdrivet överraskande? Dit ned är det
-5,1 %.

Se upp! det kan bli en riktig sell-off overnight i USA, en av
mornarna denna vecka.
Sammanfattningsvis: Befintlig bedömning står
(se OMX-INTRADAY 2 från i fredags):
”… Säljsignal – med målområdet 1480-1510!”
-----------------------------------------------------------------Nivåer för OMX-index:
Motstånd: 1580
Motstånd: 1550
Stöd: 1500
Stöd: 1450

Disclaimer - friskrivning
Att handla aktier är extremt farligt. Detta marknadsbrev
skall på inget vis ses som någon rekommendation att
handla aktier, index eller andra finansiella instrument.
Vare sig köpa eller sälja. Trendnailer AB som ger ut
tasajten.se ersätter varken förlust eller utebliven vinst, av
vilket slag än må vara. Tänk på att en professionell
traders aldrig låter en enskild affärsidé skada sin portfölj
med mer än cirka -2 % som tumregel.
Trendailer är en politiskt och religiöst oberoende
tidskrift, men som dock söker alla chanser som finns till
att driva med svenska partiledare och riksbankschefer i
synnerhet. Jag ber redan nu om ursäkt om du tar illa
upp för mina humorbefriade skämt – hoppas bara mina
skämt inte är mer oförskämda än EU:s kommissionens
örfil på vår statsminister (se länk:
https://www.youtube.com/watch?v=XPgiI46FCDU
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