Diagram källa: INFRONT (10 min-diagram)

OMX-KRÖNIKAN
Tis 19 aug 2014
Skrivet av Per Stolt
God Morgon!
08:45 OMX-INDEX (1369,32): Fortsatt positiv tongång
Gårdagen blev ännu en måndag med uppgång. Denna gång blev det +1,21 %, och därmed hämtade
OMX tillbaka all förlorad mark efter fredagens Ukrainsk-Ryska-fadäs då marknaden darrade till en liten
stund. OMX stängde dagen till 1369,32 på dagshögsta och 121 aktier steg och 28 föll.
Advanced/decline hamnade därmed på starka +93. Vi kan notera att val-plakaten nu kommit upp runt
om i Sverige. Frågan är bara varför 17 % av alla plakat ligger på backen och skräpar redan andra
dagen. Vi får hoppas att partiarbetarna inte är lika slarviga med sitt jobb styra Sverige, som att sätta
fast plakaten. Idag väntar KPI siffror från USA.

Vår utsaga i OMX-krönikan igår morse lät så här:
08:54 OMX-INDEX (1353,94): I väntan på brott av 1360-nivån
Ingenting har förändrats i vår syn på att OMX befinner sig i en lurig upprekyl som kommer ta index till
1375, under ryckiga rörelser. OMX är nu åter igen tillbaka till ruta 0. Vår utsaga inför dagen och den
fortsatta utvecklingen kvarstår från i fredags:
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”…Vårt huvudscenario är att OMX klättrar upp mot 1375-1410, där det absolut även finns möjlighet för
ett brott av 1410. Vi har dock ännu inte fått några tekniska indikationer på hur högt OMX skall, annat
än vidare uppåt. Första anhalten är en rejäl test av 1360. Först när denna nivå bryts utlöser OMX en
köpsignal. Varför inte vänta på den? På nedsidan bevakar vi 1340. Den tekniska analysen är positiv
så länge denna nivå är intakt”.

TEKNISK ANALYS
OMX befinner sig fortfarande i den svagt stigande platå-kanalen. En sådan kanal är
nästan alltid positiv, och vi kan förvänta oss en rejäl fas uppåt (som sämst) innan
möjligheten för nedgång skall övervägas på allvar. Den första målkursen (1375) har
kalkylerats enligt Elliotts vågprinciper (se diagrammet nedan), och skall ses som ett
minimum (och inte alls som en nivå där index måste vända). Vi skall också bevaka RSIkurvan som kan komma att bryta upp genom det fallande kanaltaket, och om så sker
utlöser OMX en stark köpsignal om ett positivt brott av 1410.

Diagram källa: INFRONT (OMX-dagsdiagram)

VÅR BEDÖMNING
Himlen: 1547 (All-Time-High)
Motstånd: 1410
Motstånd: 1372
Stöd: 1357

SP500- och DAX-terminen på morgonen
Utveckling efter Stockholmsbörsens stängning kl 17:30 föregående börsdag
08:42
DAX-terminen:
+0,40 %
SP500-terminen: +0,18 %
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