Diagram källa: INFRONT (10 min-diagram)

OMX-KRÖNIKAN
Mån 22 sept 2014
Skrivet av Per Stolt
God Morgon!
08:53 OMX-INDEX (1421,48): OMX nådde målkursen 1425 så när som på en knapp punkt
OMX steg upp genom triangelns tak och 1410 i torsdags, och därmed fick den tekniska analysen rätt
mot så väl, pessimister, börsråd och negativa förstå-sig-påare. En av fördelarna med den tekniska
analysen är att vi inte behöver överanalysera eller ha några känslor för de händelser som sker runt om
kring oss (exempelvis valet). Den rätvinkliga triangeln lär de allra flesta tekniska analytiker och
marknadsbrev ha identifierat, likaså de stigande topparna och bottnarna (se diagrammet ovan de blå
linjerna), varför denna uppgång tillskrivs det vinnande laget – den tekniska analysen!
OMX fortsatte sedan kraftfullt vidare upp mot vår målkurs 1425, och köparna stupade på 1424,22, och
därmed nådde OMX inte riktigt på punkten upp till vår målkurs. Detta spelar dock mindre roll.
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Vår utsaga i OMX-krönikan innan föregående börsdags öppning lät så här:
08:15 OMX-INDEX (1416,79): FÖRSTA DELMÅLET - MÅLKURSEN 1410 UPPNÅDD !
Igår morse lade vi ut det nya målområdet 1425-1450, och eftersom allting gått enligt plan de senaste
dagarna finns ingen orsak att ändra på detta mål. Idag väntar fortsatt stigande kurser och en öppning
kring 1422-1424. Det kommer bara bli ännu dyrare för de hedgefonder som ännu köpt tillbaka sina
”korta positioner” (spekulation i nedgång genom blankning/försäljning av aktier och terminer, som nu
måste köpas tillbaka).
I dagsdiagrammet nedan kan vi se den underliggande starka och positiva trenden och OMX är nu på
väg upp mot kanaltaket och 1450. Förr eller senare når RSI-70, och tidigast efter det kan det bli tal om
någonting som skulle kunna påminna om en rekylfas.
På mycket längre sikt skall OMX upp till All-Time-High och 1547 troligtvis någon gång under året 2015,
vilket vi diskuterade i denna veckas veckoanalys för OMX.
Ett steg i taget som vanligt dock. Först 1425-1450.

Sammanfattningsvis: (kvarstår) OMX är på väg upp genom 1410 och mot 1425-1450 i första hand.
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TEKNISK ANALYS
Vi kan sålunda sammanfatta den senaste utläggningen för de senaste veckornas tekniska analys. Vår
utsaga lät så här:
 I det kortare perspektivet är OMX inne i en rekylfas av något slag (se 10 min-diagrammet ovan,
den röda ellipsen). AVKLARAD FAS – ÖVERGICK INTE TILL MEGA BAISSE !
 I det längre perspektivet är den tekniska analysen positiv då index befinner sig i en ”rätvinklig
triangel” (som bryter den horisontella linjen till 70 %, uppåt alltså i detta fall, se
dagsdiagrammet nedan, den (andra) gröna pilen i diagrammet visar var OMX kommer att
bryta ut på lite längre sikt). AVKLARAD FAS – MÅLKURSEN UPPNÅDD !

Nu blickar vi framåt och vi kan se att OMX bröt igenom 1410 och därmed signalerade för en fortsatt
uppgångsfas mot 1425-1450. NU nådde OMX 1424,22 i fredags och detta komplicerar analysen då vi
inte riktigt vet om målkursen uppnåddes och att OMX nu skall gå in i en rekylfas.
RSI-kurvan har nått höga 67 och det är nu bara tre pinnar upp till 70-gränden, där säljarna normalt sett
brukar vakna till. Dessutom finns en överhängande risk för att OMX försöker sig på den klassiska
”återtesten”, då priset återvänder till utbrottsnivån (1410) för att testa styrka i denna nivå. En nivå som
gått från att vara ”motstånd” till nu ett ”stöd”. Rent konkret innebär detta att OMX riskerar att falla ned
till 1410 för en test. Då denna nivå är av en mycket viktig nivå, som blivit en ”svängdörrs-nivå” (OMX
utlöser en köp- eller säljsignal varje gång den passeras, i den riktning brottet sker), innebär detta att
OMX utlöser en säljsignal om 1410 faller. Sannolikheten för detta skall ske är enligt den tekniska
analysens skolbok relativt låg (läs 25-40 %).
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VÅR BEDÖMNING
OMX har brutit igenom 1410 och befinner sig i en uppgångsfas. Att spekulera emot den rådande
trenden vet vi av erfarenhet att det kommer bli en dyr historia över tiden, även om det säkerligen
fungerar någpn gång då och då. Idag väntas OMX öppna några punkter ovanför 1410-stödet, och vi
kommer säkerligen få se en attack mot 1410 direkt på öppningen och den första handlestimman. Om
OMX faller ned under 1410 blir den tekniska analysen neutral/lätt negativ tills OMX behagar stiga upp
över 1410 igen (då blir den tekniska analysen positiv igen). Den underliggande trenden är mycket
positiv så det finns inga orsak att spekulera i nedgång om 1410 bryts. Index kan lika gärna falla ned till
1400 och därifrån vända upp. Långa positioner skall alltså stängas om 1410 faller. Därmed har vi
ingen tydlig vägledning just nu.
Sammanfattningsvis: OMX testade 1425-målet och gör idag en återtest av 1410 – fokus på 1410.

Himlen: 1547 (All-Time-High, når hit senaste 2015)
Motstånd 1450 (kanaltaket)
Stöd: 1410

SP500- och DAX-terminen på morgonen
Utveckling efter Stockholmsbörsens stängning kl 17:30 föregående börsdag
08:01
DAX-terminen:
-0,51 %
SP500-terminen: -0,48 %
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