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OSLO BØRS - MYE LUFT UNDER VINGENE!
Ha i bakhodet at aksjer som NEL, Aker Carbon, Aker Wind, Kahot, REC, Qfuel, Everfuel og en rekke
andre aksjer er kun kjøpt på fremtidig inntjening, og ikke eksisterende. Er de priset for
perfeksjon?
Når det igjen blir negativ stemning på Oslo Børs, og det vil inntreffe, vil disse selskapene ha lite
av fundamental karakter som understøtter prisene. 
Jeg antar at MYE av fremtidig positive nyheter befinner seg allerede bakt inn i dagens kurser. 
Det skal altså lite til for å bringe de inn i en korreksjonssyklus samtidig som mange investorer
har kommet inn høyt.
Har du aksjer som har gått mye, sjekk hvor mange aksjer som har kommet inn høyt den siste
tiden. 
Etterhvert vil ikke investorer omtrent ikke vite hvorfor man har kjøpt aksjene siden det er
momentumet som har brakt aksjene opp. 
Mange av de er kraftig overkjøpt, hvilket i klartekst betyr at mange investorer er inne i aksjene. 
Det vil sannsynligvis ikke komme like mange nye kjøpere fremover slik at det blir ikke bli nok
stoler til alle når musikken stopper.

Må Saudi finne andre kjøpere?

Prosentene har sittet løst og det betyr også at korreksjonene mer eller mindre vil bli et speilbilde
av oppgangen.
Det vil trolig komme nye etternølere kan gi aksjene små rekyler opp når de blir solgt for mye ned.
Men mange av de som har steget mest kommer til å etablere lavere topper og komme ned igjen. 
Pengene beholdes i markedet og går fra momentum aksje til momentum aksje og vil kunne gjøre
det inntil det kommer en bevegelse ned som endrer tankegangen og tilfører frykt. 
For at vi skal få en større korreksjon vil det trolig måtte komme noe som skremmer investorer,
som sørger for usikkerhet og frykt.
Det har vi ikke sett noe til foreløpig og det vi så mandag er ingenting for hva som kommer til å
inntreffe under en utvidet korreksjon. 
Når det å kjøpe dippene ikke lenger fungerer kan være et godt signal på at markedet endrer sin
atferd.
Min erfaring er at når regelsettet blir for allment kjent, det er ingen frykt tilstede og
spekulasjonen går ei kule varmt, vil markedet endre karakter.  

 

MARKEDET HAR EN TENDENS TIL Å ENDRE REGELSETTET!

HVA SKAL VI SE ETTER I MARKEDET ELLER I ENKELTAKSJER FOR KORREKSJONER?

Hvis vi bruker reglene til Demark vil en sluttkurs under sluttkurs 4 dager før gi en såkalt
priceflipp ned (og motsatt for rekyloppgang). 
Dette kan i mange tilfeller signalisere at aksjen/markedet har toppet ut og at momentumet
endrer retning til ned. 
Noe annet jeg følger med på er hvis indekser/aksjer får en lavere åpning, faller deretter under
bunnen fra dagen før og slutter ned under sluttkurs dagen før kan dette være det første signalet
på at ting kan endre seg. 

S&P- 
P/E - 22,33
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TESLA - BOBLE TENDENSER
Når jeg så på dette var Nasdaq 100 for året opp +1.7 %.
Men ser vi nærmere på det så står Tesla for 66 % av denne avkastningen. 
De øvrige mega caps har ikke deltatt på lik linje. 
På et tidspunkt på nedgangen på fredag sto Tesla for 100 % av avkastningen til indeksen. 
Når det gjelder omsetningen sto Tesla for over 10 % av den totale handel på fredag. 
Det ble i Tesla handlet for $20 mrd. mer enn hva som kombinert ble handlet i mega caps
indeksen FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft og Google).
Et annet mål på det ekstreme er at det ble i Tesla handlet for $20 mrd.  mer enn det gjorde til sammen  i
ETFene SPY, QQQ & IWM.
Når en aksje suger til seg så store spekulasjonsbeløp, fra retail investorer er dette en risk i seg selv for
markedet.
Bare et forsøk på å sette lys på galskapen, men dette gir oss ikke noen edge på timingen.  
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SENTIMENTET - EKSTREMT
Før vi går gjennom selskapene med momentum på Oslo Børs med en omsetning på over 20 mill.
kr så ser vi på ytterligere noen sentimentindikatorer. 
Det er sentimentet, som til slutt kommer til å begrave en rekke av dagens investorer i store tap. 
Ikke noe populistisk i dette, det har alltid vært slik siden frykt og grådighet er konstanter i et
marked.
Den menneskelige natur har ikke endret seg på dette punkt.
Investorer på 1900-tallet hadde like stor frykt for å tape penger. 

Må Saudi finne andre kjøpere?

SENTIMENTRADER - PANIC / EUPHORIA MODEL

Modellen forsøker å beskrive investors sentimentet via:

Høy optimisme i sentiment undersøkelsen til AAII (investorer tror aksjer vil stige)
Lave put/call ratioer (opsjonsinvestorer kjøper kjøpsopsjoner, marginalt med sikring. 
Lav short interest ratio (det finnes nesten ingen short-investorer igjen. 
Høy margin gjeld (investorer vil ha økt eksponering og belåner sine aksjer)
Høyt Nasdaq volum versus NYSE (Investorer ønsker risk og kjøper vekst selskaper)
Vanlige investorer har lite i obligasjonsfond (investorer ser ikke behov for trygghet)
Høye priser på råvarene (investorer satser på økt økonomisk vekst.)
Høye bensinpriser (økt reisefrekvens siden økonomien er i siget)
Se på hva høye sentiment tall betyr for avkastningen vi kan forvente fremover!
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SENTIMENTET - 3 HØYESTE!

Må Saudi finne andre kjøpere?

SENTIMENTRADER - PROXY MODELL

Sentimentrader har laget en proxy for City modellen og når denne er over 1, noe som har
inntruffet ca. 14 % av tiden siden 1988 har S&P gitt investorer en annualisert -3,7 %
sammenlignet med + 21,4 % når den har vært under 0.
Vi har altså det tredje høyeste nivået til modellen siden den ble utarbeidet. 
Betyr dette noe? Ikke før det gjør det og da kommer vi trolig til å få inn frykt og kanskje til og
med panikk. 

Det blir muligens ikke helt riktig å sammenligne med de tidligere krakkene.
Dette fordi vi ser ikke den samme svekkelsen i bredden og forholdet mellom antall topper og
bunner som var markant i forkant av disse krakkene.
Men jeg føler meg ganske sikker på at når det kommer en korreksjon vil den bli av en type som
kaster mange av de nye investorene ut av markedet.
Og de kommer trolig ikke tilbake igjen med det første....
Forsøker ikke skremme noen, men slike ekstreme spekuasjonsmarkeder er ustyrlige og
potensielt rent ut farlige. 
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OSLO BØRS - BRUTT OPP!
Det at Oslo Børs totalindeks falt 1 % mandag har ikke endret på noe av det tekniske til indeksen. 
Markedet ligger fortsatt i kjøp og må få lov til å bevege seg litt. 
Vi ser at det er flere steder hvor det er styrke i enkeltaksjer selv om indeksen er ned sine 1 %,
Det ser ut som at investorer fortsetter å lete med lys og lykte etter nye kandidater. 
Investorer er fortsatt fokusert på oppsiden og de blir ikke engstelige før det kommer noe de ikke
forstår. 
Markeder som er preget av en ekstrem spekulasjon, og dette er noe av det mest ekstreme jeg har
bevitnet på mange mange år, vil vanligvis få  korreksjoner som er et speilbilde av momentumet i
de respektive aksjene. Les denne setningen en gang til...
De aksjene som har mest luft under vingene er de som kommer til å falle hardest. 
Rent teknisk er Oslo Børs strukket på de fleste av mine kriterier.
Det betyr ikke at det kan fortsette å krangle her oppe før investorer totalt har fått fylt seg opp.
Når investorer har fått fylt seg helt opp kommer det en sterkere korreksjon.
Eller Wall Street viser vei!
Slik jeg betrakter det tekniske er oppsiden til indeksen begrenset på kort sikt. 

Må Saudi finne andre kjøpere?
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SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK

Meget høyt volum på fredag
i NEL og det skal man merke
seg til det senere tidspunkt. 
Når aksjer som har steget mye
begynner å "krangle" og ikke
klarer å opprettholde
momentumet er dette signaler
for at de fleste er ombord. 
Akselerasjoner er rent teknisk
den siste fasen i en opptrend. 
Vi kan ha fått en slik
akselerasjon nå i NEL. 
Det å bli sittende eller kjøpe
NEL på dagens nivåer med en
46 mrd. market cap +
akselerasjon + sterk opptrend
gir etter min oppfatning en
meget svak risk/reward. 
Fremvis forsiktighet med NEL
på dagens nivåer.  
Fikk dessuten en Demark 13
exhaustion signal som også
understøtter at den kan være
sliten. 
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Dobling siden oktober og det
er ikke en synlig korreksjon
innenfor opptrenden. 
Før det kom en bevegelse
mandag som er større enn vi
har sett innenfor trenden. 
Dette er et buying-climax og er
et av de klareste
toppsignalene vi kan få. 
Opptrenden har vært meget
sterk og en korreksjon er
naturlig. 
Den kan fortsatt tiltrekke seg
etternølere, men
sannsynligheten er meget høy
for at vi har sett toppen på
mellomlang sikt. 
Kan selvsagt bli kjøpt opp. 
Volumet har vært høyt og
mange investorer har kjøpt
høyt. 
Bare å holde seg ute av Scatec
på kort sikt. 

SCATEC

NEL
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XXL fikk et løft på ny adm.dir, men
slike nyheter har en tendens til kun
å skape et blaff som raskt går over. 
Senere ut i uken er dette glemt. 
Forsøkte seg tidlig i sesjonen, men
falt tilbake. 
Det at den sluttet omkring på på
midten av mandagens sesjon
indikerer at det kom inn selgere. 
XXL har etablert et objektivt
kjøpssignal ved 20, men kursmålet
er kun opp til 21,40. 
Hvis dette gjenspeiler riktig
potensiale gir dette for dårlig
risk/reward til å kjøpe den. 
Volumet var tiltakende, men det er
både positivt og negativt siden den
sluttet nøytralt. 
Hadde den sluttet på dagens
høyeste ville dette gitt langt bedre
signaler. 
Må fremvise nytt momentum før
den kan bli aktuell, men som sagt
kjøpssignalet er ikke det sterkeste.
Men vi skal følge den. 
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Toppet i november opp mot
105. 
Fikk en normal og ryddig
korreksjon ned mot 50 dager i
slutten av november. 
Begynte å klatre opp langs 50
dager støtte. 
Ikke noe særlig momentum, og
ser vi på ukechartet har kursen
nå toppet ut på et lavere nivå
samtidig som volumet har økt. 
Det indikerer selgere og slike
lave topper er i mange tilfeller
toppsignaler. 
Før november og januar
toppen blir tatt ut har vi ikke
et teknisk setup for kjøp. 

KID

XXL
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Quantafuel så bra ut på fredag
som nevnt og fikk follow-
through på mandag. 
Den sluttet imidlertid svakt og
dette vil måtte bli nøytralisert
og det raskt. 
Faller den videre tilbake fra
dagens nivåer øker risken på
kort sikt. 
Da har brudd opp fra bull-
flagget feilet og det kan trigge
selgere. 
Befinner seg i kjøp etter 62,80,
kursmål 75. 
Faller den videre tilbake vil
dette kjøpssignalet bli tatt
bort. 
Man skal ikke gjøre den store
feilen i Qfuel før prosentene
bygger seg opp. 
Det nest høyeste volumet
omsatt siden notering er
mellom 67-70 slik at nivået er
teknisk signifikant som
motstand. 
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Like stor nedgang som
oppgang på fredag. 
Det er i min bok et klart
toppsignal. 
Volumet var omtrent like høyt
som på fredag.
Risken for at Aker Carbon har
toppet og skal lenger ned er
overhengende
Det å stille et like høyt
momentum på bena etter en
slik runde vil trolig bli meget
vanskelig. 

AKER CARBON

QUANTAFUEL
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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TGS nedgangen på 5 % mandag
har vist seg at potensialet
til kjøpssignalet med kursmål
149 ble riktig.
Mange ganger blir det feil å
spekulere på økt oppside når
slike kjøpssignaler bli innfridd. 
Ikke det store momentumet for
XLE Energy og OIH Oilservice i
statene og det gir oss ikke noen
argumenter for å gå imot og
kjøpe korreksjonen så tidlig. 
Kurspotensialet er innfridd og vi
må gi investorer tid til å selge. 
Vi har ikke et setup på kort sikt
for å ta den på dagens nivåer. 
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PGS har på 4 dager falt fra 5,70 til
4,60 eller 19 %. 
Mange investorer vil merke seg at
prosentene kommer til å bli
brutale i mange aksjer fremover. 
Opptrenden fra november er med
dette brutt. 
Legger ikke så stor vekt på dette og
spesielt ikke hvis sektoren skal
videre. 
Men PGS har utløst et salgssignal
ved 5,01, hvor kursmålet er ned
mot 3. 
Det er nok litt urealistisk, gitt at
det ikke inntreffer noe i aksjen.,
men ser vi på de horisontale
volumstøttene vil PGS ha en sterk
støtte ned mot 4-nivået. 
I tillegg kommer 50 dager
trendmotstand inn som støtte ved
dette nivået.
Så lenge det er nedsidemomentum
til stede har vi ikke noen grunner
til å gå imot og kjøpe.
Ligger i salg og avventer nye
tekniske signaler som kan
kansellere dette. 

PGS

TGS
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Hunter er et kortsiktig kjøp var
min konklusjon i helgen. 
Men dette ble feil. 
Kunne ikke stole på det etablerte
signalet selv på et tiltakende
volum. 
Kjøpssignalet ble kansellert og er
blitt erstattet av et potensielt
salgssignal ved 3,40, hvor
kursmålet er stipulert til 3. 
Like høyt på volum mandagens
nedside momentum. 
Vi har ikke et setup slik den nå
ligger. 
Har kommet rett ned i basen igjen
og vi holder oss ute. 
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Fortsatt under 50 dager glidende
trendsnitt. 
Frontline trender ned i både uke og
dag chartet. 
Forsøkte seg på fredag, sluttet på
høyeste og så god ut for en test og
brudd over 50 dager. 
Men det kom inn selgere. 
Istedenfor å bekrefte et
kjøpssignal har det kommet et
potensielt salgssignal ved 52,45,
hvor kursmålet er ned mot 48,90
Frontline trender ned og trenger å
fremvise tegn til
oppsidemomentum og ta ut
selgerne ved 50 dager for å bli
interessant.  

FRONTLINE

HUNTER
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Teller du oppgangene og
korreksjonene fra starten i
november kommer jeg til at
KOA nettopp er ferdig med 5
bølgen opp.
5 bølgen er vanligvis sterk og
avslutter en oppgangsfase. 
Da har trenden vedvart så
lenge og mange har kommet
inn.
Avtar momentumet i en slik
situasjon kan dette utløse en
større gevinstsikring. 
Risken kan altså ha økt og gitt
nye dagsoppganger blir møtt
med selgere så ser jeg dette
som en bekreftelse. 
Begynt å "krangle" og det gir
oss ikke et setup for å kjøpe
den så lenge dette vedvarer. 
Er den siste korreksjonen kun
en liten pustepause og 5 bølgen
fortsetter øker kursmålet til
45-47 øre. 
Avventer nye tekniske
signaler. 
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Fra mandag: Vi ser av de grå horisontale
volumsøylene, her summeres
historisk omsatt volum per intervall, f.eks.
mellom 98-100, i dette tilfellet siden
september. 

Det gjør at vi lettere kan se hvor mange
aksjer det er omsatt per intervall og brukt
på dagens situasjon ser vi i ukechartet at
det er omsatt ekstremt mye aksjer mellom
78-80. Skulle kursen falle tilbake under
dette nivået vil et stort antall aksjer ha
tap og det kan øke
momentumet/frykten.  Prosentene sitter
løst, både opp og ned i Norwegian, hvilket
indikerer en usunn grad av spekulasjon. 

Norwegian har kommet opp igjen til 80-
nivået, ble avvist på fredag og det gjør
situasjonen mer farlig.

Volumet er høyt omkring dagens nivåer og
faller den tilbake herfra øker risken kraftig
og den kan falle tilbake til 57-nivået. 
Ser ikke noen stor grunn til å forandre
på det jeg skrev på mandag.
Sannsynligheten har økt for at NAS
har etablert en negativ lavere topp. 
Synes det tekniske ser meget risky ut
og for at jeg skal forandre oppfatning
må fredagens topp bli tatt ut. 

NORWEGIAN

KOA
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK

1
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Tomra kan nå fremvise til 3 topper -
august- oktober og desember. 
Dette nivået er å betrakte som
signifikant og markedet har ikke
understøttelse for en oppgang forbi
dette nivået. 
Det at kursen er blitt stoppet av
selgere omkring 420-nivået kan bety
at det vil etableres en negativ lavere
topp. 
Det igjen vil kunne utløse et
salgssignal gitt 383-nivået blir tatt ut.
Kursmålet er ned mot 358.
Tomra ser risky ut og vil ikke forandre
på oppfatningen før fredagens topp
blir tatt ut. 
Teknisk sett ser den risky ut. 
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Kanskje ikke riktig å ta aksjer
som ikke har klart å henge med
markedet opp og som kommer
som etternølere. 
Det betyr i klartekst at
investorer leter lenger ned på
listen etter kandidater som
ikke har fått et løft. 
Volumet var imidlertid det
høyeste siden juli slik at det
kan ikke utelukkes at signalet
er bra. 
Nytt kjøpssignal ble etablert
ved 34,90 og kursmålet er
39,70. 
Sluttet 37,30 og det gir for
dårlig risk til å ta den i dag.
Måtte hatt den fra fredag eller
kjøpt den på åpningen.
Skal innrømme at BGBIO ikke
var på min short-list på
åpningen mandag. 
Vanskelig å gi noen konkret
anbefaling slik situasjonen nå
er.  

BERGENBIO

TOMRA
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Aker Solutions har også etablert
en kort- mellomlangsiktig
toppformasjon. 
Sterk trend som avsluttes med en
marginalt høyere topp. 
Og rekyl tilbake igjen.
Har ikke klart å holde på erobret
terreng. 
Det kan i mange tilfeller endre
sentimentet slik at selgere
kommer på banen. 
Gir ikke umiddelbart noe
salgssignal og må helt ned under
15,25 for å utløse dette. Kursmål
12,65.
Signaliserer toppsignal inntil
fredagens topp blir tatt ut. 
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Trenden til Element i uke
chartet viser at man skal være
kjapp på salgsknappen hvis man
er inne i aksjen for en
momentum oppgang. 
Hadde den tatt ut 8-nivået ville
den fått inn momentum og
kjøpere. 
Istedenfor har den brutt ned og
etterlatt mange investorer med
tap. 
Sentimentet har svekket seg og
rent teknisk er det bare å holde
seg unna. 
Det er svært svært sjelden man
skal kjøpe slike catching- a-
falling-knife bevegelser.  

ELEMENT

AKSO
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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OSLO BØRS - % OVER 50 DAGER
Denne tabellen bruker jeg til å få oversikt over hvor mange aksjer som har steget eller falt.
Og graden på hvor strukket de enkelte selskaper og markedet er. 
Sier mye om stemningen i markedet.
Mange selskaper kan vise til sterk oppgang og er kraftig overkjøpt i følge sitt 50 dager trendsnitt. 
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OSLO BØRS - MEST OVERKJØPT - RSI 14
Tabellen viser momentumet over de siste 14 dager.
Skalaen går fra 0-100, hvor jeg betrakter over 70 som overkjøpt, 40-60 som nøytralt og under 30 som
oversolgt. 
En rekke av de aksjene som har gått mest de siste 2 ukene er å betrakte som ekstremt overkjøpt. 
Mange gevinster er skapt og det øker risken for gevinstsikring. 
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FRANKFURT DAX - DAG PERSPEKTIV
DAX ser bra ut, høyt RSI momentum, men det er skal det være på brudd opp
Falt litt tilbake på mandag, men ingen teknisk skade er inntruffet. 
Skulle indeksen få en lavere åpning, lavere bunn og en sluttkurs som er ned fra dagen før, kan
oppgangen bli kansellert.
Foreløpig er kjøpssignalet utløst ved 13800 fortsatt gyldig, men vil ikke være det hvis den
faller tilbake igjen tirsdag. 
Over 14000 på ny så kan ballen fortsette å rulle. 
Trenger å motta ytterligere med tekniske signaler for å konkludere for den kortsiktig
retningen. 



18

S&P 500 - DAG PERSPEKTIV
S&P 500 fikk en inside-day på mandag, altså intra dag høy og lav var under fredagens høy og
lav. 
Slike dager indikerer ubesluttsomhet og gir oss ingen nye signaler.
Ingen teknisk skade på mandag og vi må avvente nye signaler. 
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Inside Oslo Børs
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<==== For tidlig å bli
bearish?

Inside Oslo Børs - Tirsdag 12. januar 2021

US YIELDS vs NASDAQ

GOLD

Investorer som ligger short
får skikkelig juling!


