Diagram källa: INFRONT (10 min-diagram)

OMX-KRÖNIKAN
Fre 8 2014
Skrivet av Per Stolt
God Morgon!
08:19 OMX-INDEX (1344,30): Våg C – nedgången fortsätter
De negativa tongångarna fortsatte under gårdagen. OMX öppnade torsdagen på 1344,69 under
avvaktande förhållande inför ECB. Super-Mario meddelade att sedelpressen inte var redo för att köras
igång. Kanske måste de fylla på nya toner i kopieringsmaskinen? Kanske var det också därför som
Super-Mario nämnde att man skulle ta in en konsult i detta sedel-pressar-program. Runt 14:30 tiden
startade en ny körare nedåt och OMX föll fritt nedåt resten av dagen om index stängde i moll på
1334,40 på dagslägsta-nivåer.

Vår utsaga föregående börsdag innan öppning i OMX-krönikan lät så här:
08:09 OMX-INDEX (1344,30): OMX befinner sig i en aggressiv våg i negativ riktning. Detta faktum
bekräftar att den vågräkning vi tidigare gjort högst sannolikt är korrekt. Innebärande att OMX just nu
faller i en C-våg. Den våg som är den aggressivaste rekylvågen av dem alla. När våg C är avslutad
väntar en rörelse i huvudtrendens riktning (som fortfarande är upp). Då själva rekylfasen startade på
1410 och 13 års högsta skall upprekylen även den bli aggressiv enligt den tekniska analysens
skolbok.
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Huvudscenariot blir därmed fortsatt nedgång tills RSI-kurvan (i dagsdiagrammet direkt nedan) når 30gränsen. OMX finner visst stöd vid 1330-nivån som är den fallande trendens golv. Förenklat skulle
man kunna säga att den tekniska analysen är negativ tills motsatsen är bevisad.
Sammanfattningsvis: OMX är tekniskt svag men närmar sig en upprekyl som sannolikt startar då RSI
når 30-gränsen.

TEKNISK ANALYS
OMX fortsätter ned i djupe i sin C-våg (se 10-min diagrammet ovan). Nedgången har nu pågått i två
veckor utan upprekyl och RSI-kurvan i dagsdiagrammet nedan, befinner sig nu nästan nere vid 30
gränsen. Ett fallande stöd finns kring 1320, och vi kan därmed se att OMX formerat en misstänkt
rätvinklig triangel och denna har 70 % sannolikhet att bryta ut uppåt. Om detta kommer visa sig
stämma skall alltså OMX förr eller senare starta en kraftig upprekyl.

Diagram källa: INFRONT (OMX-dagsdiagram)

VÅR BEDÖMNING
Det är upplagt för en teknisk vändning. OMX faller ned till 30-gränsen och där triggas
köpordrar. Den rätvinkliga triangeln förutspår en kommande uppgång in om kort, och
OMX påbörjar en upprekyl. Initialt väntar en ny nedgång idag för OMX i närheten av
stödet kring 1325-1330. PÅ denna nivå kommer köparna in och OMX påbörjar ett
upprekylsförsök. Huruvida detta är starten på den stora upprekyl är för tidigt att säga, då
ingen köpsignal ännu är på plats (men kan väl komma inom kort). I denna marknad
handlar det om att låsa in partiell vinst tidigt (sälj hälften när man har lite vinst) och rida
säkert med den andra halvan.
Sammanfattningsvis: OMX befinner sig mycket nära starten på en upprekyl och index öppnar kring
1325-1330 idag och härifrån startar ett upprekylsförsök
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Himlen: 1547 (All-Time-High)
Motstånd: 1355-1360
Motstånd: 1342-1345
Stöd: 1325-1330

SP500- och DAX-terminen på morgonen
Utveckling efter Stockholmsbörsens stängning kl 17:30 föregående börsdag
08:17
DAX-terminen:
-1,05 %
SP500-terminen: -0,80 %
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