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TRENGER GOD BALANSE FREMOVER!
Stemingen er nå meget opphetet og
dukker vi under overflaten til Wall
Street og ser på utviklingen i forrige
uke for Small-Caps selskapene
fremviser dette signaler for at det tar
helt av. 
Graden av spekulasjonen er ekstrem
og Russel 2000 Small-Caps kan nå
vise til den største oppgangen
noensinne. 
Mer enn 15 % av selskapene i Russel
2000 etablerte nye all-time-high
noteringer på onsdag, hvilket er det
høyeste antallet siden 2016. 

Må Saudi finne andre kjøpere?

Trender over  10  dager snitt -    77 %
Trender over 50  dager snitt -    87 %
Trender over 200 dager snitt -  88 %
Handles på 1 mnd. høy                45 %
Handles på 3 mnd. høy               37 %
Handles på 12 mnd. høy              16 %
Handles over Bollinger 2 std.    33 %
Aksjer som er kraftig overkjøpt 20 %

For en erfaren teknisk trader tilsier denne
tabellen at markedet er kraftig
overopphetet. Det meste er spekulert på.
Men det skal ikke misforstås med at man
skal selge når man ser slike ekstreme
nivåer. 
Det også signaler for at markedet er meget
bullish og at vi ikke vet hvor lenge
markedet vil opprettholde en slik tilstand. 
Det ekstreme kan bli mer ekstremt og det
er bare å avvente tekniske signaler på at
investorer blir stengt inne på høyere
nivåer. 

Det har intet med teknisk aksjeanalyse eller
med timing, men kun refererer til det jeg har
sagt om hvorfor mange erfarne investorer ikke
får seg til å gå tungt i inn i dagens marked. 

Jeg så litt på Tesla i helgen og er ikke lite
fascinert av kalkulatoren: 

Bare i forrige uke har Tesla økt sin market cap
med 150 mrd. dollar til ca. 800 mrd. dollar.

Ser du dette opp mot den totale markedsverdien
til General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Ferrari,
Renault, Peugeot, Toyota, Kia, Honda, Daimler, BMW
og Volkswagen (som igjen inkluderer Audi, 
Porsche, Skoda, og andre luksus bilmerker) har
altså de nevnte selskaper/sektoren en lavere
market cap enn Tesla. 

Tesla har en omsetning på ca. 28 mrd. dollar
samtidig som de øvrige bilmerkene har en
omsetning på ca. 2 trillioner dollar i
omsetning. Dette er ren galskap og det blir
spennende å følge utviklingen til Tesla
fremover. 

AKSJER I RUSSEL 2000 SMALL CAP INDEKS

SPEKULASJON OG BOBLE TENDENSER
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SENTIMENTET - NY REKORD!
Panic/Euphoria modellen til City Research har aldri før vært så strukket før. 
Men det betyr ikke noe før det gjør det. 
Det er også interessant at investorer nærmer seg en belåning som er på samme nivå som 2000 og
2008. Det betyr i klartekst at mange investorer har lite med kontanter som buffer og at margin
sikkerheten finnes i øvrige aksjer. 
Når da aksjer begynner å falle igjen er det ingen buffer og de må selge aksjer for å møte det økte
kravet til sikkerhet. 
Derfor skal man være meget forsiktig å kjøpe når markedet denne gangen kommer til å bli
oversolgt. 
Markeder bryter ned når de er oversolgt og det betyr igjen at det kan komme en spiral-effekt
utløst av marginsalg.
Tar dette kun med for at man skal ha dette i bakhodet til når korreksjonen kommer. 

Må Saudi finne andre kjøpere?

AKSJER I RUSSEL 2000 SMALL CAP INDEKS

SPEKULASJON OG BOBLE TENDENSER

DSI sentiment indikator er en gammel
indikator som har vært brukt av mange
siden 80-tallet. 
Når sentimentet er over 80 er det
ekstremt. 
Under 20 er aktiva klassen ekstremt
oversolgt og sentimentet er svært
negativt. 
Sentiment er en tilstand og kan forbli
ekstremt over en periode. Det er ikke slik
at man skal selge et sentiment på 92 %.
Men man skal følge tett med når
sentimentet faller tilbake, bryter under
sin eksisterende trend og under sitt 20
dager trendsnitt. Se grafer på neste side. 
Det kan bety forestående korreksjon,
men må videre under 60 % før vi får
signaler om en mer alvorlig korreksjon. 
Strikken er nå kraftig strukket og er
ekstremt positivt i både USA og Europa. 

DSI SENTIMENT TABELL
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SENTIMENTET - NY REKORD!
DSI Sentimentindikator bruker jeg sammen med øvrige tekniske indikatorer for å identifisere
mulige endringer i trend. 
Når trenden i DSI sentiment brytes + indikatoren faller under 20 dager kan vi få en endring i
trend. 
Hvis f.eks. indeksen skulle samtidig bryter under sitt 20 dager glidende snitt øker risken for at
noe kan være i gjære. 
En DSI indikator under 60 % vil signalisere at korreksjonen har muligheter for å bli større i
omfang. 

Må Saudi finne andre kjøpere?

AKSJER I RUSSEL 2000 SMALL CAP INDEKS
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OSLO BØRS - BRUTT OPP!
Det at Oslo Børs har brutt opp i ny all-time-high er ikke teknisk sett ubetinget positivt. 
De foregående gangene indeksen har brutt opp, etter en allerede en fin oppgang, har oppgangen
ikke vedvart så mange ukene før indeksen har fått en skikkelig reversering/korreksjon. 
Flere av de store selskapene fikk buying-climax på fredag. Altså de startet bra, steg videre, men
sluttet ned mot laveste på fredag eller under torsdagens sluttkurs. 
Slike buying-climax, som kommer langt ut en allerede sterk oppgang, er i mange tilfeller et
teknisk signal for at større investorer begynner å ta gevinster og vi får negative intra-dag
reversaler.  
Dette er ren psykologi og mange av de sist ankomne blir liggende med tap, hvilket kan, hvis
reversalen får oppfølging på nedsiden, endre sentimentet i aksjene på kort sikt. 
En av grunnene til at teknisk aksjeanalyse fungerer over tid er at frykt og grådighet er konstanter
i et marked. 
Når markedet forsøkte å bryte opp i 2018 og 2019 var stemningen på topp, det var lite frykt i
markedet og det så ut som at investorer kunne belåne huset for å "geare" porteføljen siden det
så bra ut og at risikoen var meget lav. 
I slike situasjoner er det faktisk mer risiko enn å kjøpe omkring en bunn når frykten er den
rådende faktoren og man ikke er i nærheten av å våge å låne på huset for å kjøpe aksjer. 

Må Saudi finne andre kjøpere?

Bruddet opp til totalindeksen har kursmål 1124
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SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK

XLE Energy ETF tester
desember toppen (sektoren).
Det kan gi litt motstand, men
ikke avgjørende siden det
fortsatt kan bryte opp. 

Equinor har utløst kjøps-
signalet ved 152,20 og
potensialet er opp mot 171,50
(168). 

Equinor var sterk i statene og
gikk i ny topp for denne
oppgangen. 

Equinor har brutt gjennom et 
viktig teknisk nivå og tester nå
juni toppen. 

Sluttet litt svakt på fredag på
Oslo Børs, men det er for tidlig
å konkludere om dette har
noen betydning. 

Det kortsiktige chartet ser
fortsatt positivt ut og indikerer
videre oppgang. 

Opprettholder konklusjonen
fra forrige uke - Det tekniske
bildet ser bra ut for et videre
løft mot 160/165. 
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Aker kan ha fått et buying-
climax på fredag. 

Trenden er meget sterk, men
er ekstremt overkjøpt. 

Kursen fremviser en
akselererende utvikling i uke-
chartet og slike bevegelser er i
mange tilfeller siste del av en
sterk oppgang. 

Det topper ut på buying-
climax og ser vi på trenden til
Aker vil det ikke være
overraskende at den tar en
pustepause. Buying-climax er
når aksjen stiger opp til ny
dags-topp, men slutter ned
mot laveste. Det betyr i
klartekst at selgerne sluttet
med kontrollen og var i
overtall, samtidig som nye
investorer sluttet dagen med
tap. 

For nye investorer har vi ikke
et teknisk setup å kjøpe på.  

AKER

EQNR
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Aker Solutions fikk også en negativ
intra-dag reversal. Sluttet ned mot
laveste og med selgerne i kontroll. 

Det er mulig negativt at det kom en
slik negativ intra-dag bevegelser når
kursen kun har steget litt forbi
forrige topp og sluttet under
desember toppen. 

Det kan være litt tidlig, men inntil
denne bevegelsen blir
nøytralisert, ved at kursen tar ut
fredagens topp, karakteriserer vi
dette til å være et potensielt topp
signal. 

Vanskelig for nye investorer å kjøpe
før man vet at momentumet
opprettholdes og ikke har snudd til
nedsiden.  

Legger vi til det faktum at sektoren
ved OIH Oilservice åpnet på
høyeste, så meget bra ut for videre
oppgang, men sluttet ned mot
laveste notering for dagen, er dette
kortsiktig negativt. Høy 179,18,
laveste 172,95, sluttet 175. Kan
selvsagt bare være støy, men det
kom inn selgere i sektoren på
fredag. 
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AkerBP brøt opp onsdag og
det ble utløst et nytt
kjøpssignal ved  226,50 (over
forrige topp), kursmålet er økt
fra 263 til 268. 

Trender positivt og bra, men
spørsmålet er om det
avtakende momentumet på
både torsdag og fredag har
noen betydning eller om det
kun er en mindre pustepause
før den skal dra seg videre
opp. 

Ny oppgang forbi 235 vil
indikere at det er mer oppside
igjen på kort sikt. 

Kan være i sin 5 bølge opp og
det gir vanligvis en sterk
oppgangsfase. 

Møter, som nevnt , økt
motstand i chartet fra 250-
nivået. Klarer kursen å ta ut
235 i kombinasjon at det
kommer inn positivt
momentum i sektoren, skal
AkerBP videre opp. 

AKRBP

AKSO
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Opp mot 180-nivået vil DNB
møte selgere omkring februar
2020 toppen. 

Er ikke spesielt overkjøpt og
det etableres et nytt
kjøpssignal ved 169,80, hvor
kursmålet er opp til nettopp
180.  

Klarer kursen å stige over
170,50 og bli liggende over har
vi et kjøpssignal. 

Spørsmålet er om 10 kroner i
risk/reward er tilstrekkelig. 

Avventer og ser hvordan den
oppfører seg de neste dager. 
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Storebrand fikk inn positivt
momentum fra onsdag i forrige
uke. Trender positivt og kursen
sluttet på høyeste på fredag. 

Dette betyr at kjøperne sluttet i
kontroll. 

Volumet har vært tiltakende siden
onsdag sett mot konsolideringen i
desember. Mange investorer kom
seg ut på denne konsolidering og
det øker muligheten for et videre
løft mot 75-nivået. 

Storebrand utløste et kjøpssignal
ved 65, hvor kursmålet er kun opp
mot 70. Det reduserer risk/reward
på kort sikt. 

Ser også i ukechartet at Storebrand
har 3 tidligere topper mellom 70-
80, slik at dette nivået er
signifikant. 

Bruddet over november toppen har
utløst et kjøpssignal. Det kan være
mer å hente i Storebrand på kort
sikt. Men er strukket som det aller
meste på Oslo Børs.

STOREBRAND

DNB
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Mowi forsøkte seg tidlig i forrige
uke, men klarte ikke å bryte
videre opp. 

Så lenge kursen befinner seg
under 192,50 har vi ikke et
kjøpssignal. Det forrige signalet
ble tatt bort siden den falt 3 %
tilbake, kursmålet til dette var
203. 

Inneværende utvikling kan
konverteres til å se meget bra ut
hvis kursen tar ut fredagens topp
og deretter 192,50. 

Kurser over 192,50 kan bety at vi
kan få en oppgang mot 205-210. 

En slik utvikling vil gjøre
risk/reward til meget interessant,
slik at anbefalingen er at man
følger Mowi tett i inneværende
uke.

Det skal også nevnes at nye
kjøpssignaler fremover vil være
beheftet med økt risk for at
totalmarkedet kan gå inn i en
korreksjon. Spekulasjonen på
Oslo Børs er ekstrem og vi må
mange år tilbake før vi har sett
noe lignende.  
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Bakkafrost har befunnet seg i en
rekyl-fase. Vi ser i uke-grafen at
kursen har kommet opp på viktige
nivåer. 

Kursen har gått sidelengs fra mai
og på fredag testet kursen siste
topp fra oktober. 

Ble avvist av selgere og Bakka fikk
en negativ intra-dag reversal.  

Det betyr i klartekst at oppgangen
trigget selgere, var i overtall og de
sluttet i kontroll på fredag. 

Kursen har utløst et kjøpssignal
ved 588, hvor kursmålet er opp
mot 684. Det kan indikere at
oppgangen ikke er helt ferdig, men
at den må jobbe litt for å få ut
selgerne omkring oktober toppen. 

Et løft over 660 vil resultere i
supplerende kjøpssignaler. Har
steget 100 kroner og det kan være
behov for en pustepause. Avvent
660-nivået. 

BAKKAFROST

MOWI
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Hydro er meget overkjøpt og
den fikk en mindre negativ key-
reversal på fredag. 

Sluttet på laveste notering og
selgerne har kontrollen. 

Kursen ligger i kjøp etter å
ha utløst et supplerende
kjøpssignal ved 40,90, hvor
kursmålet er opp mot 44,80. 

Det å kjøpe Hydro på dette
kjøpssignalet blir muligens å
strekke strikken for langt for å
tyne det aller meste ut av
denne oppgangen. 

Strikken er strukket og Hydro
er vanskelig å kjøpe for nye
investorer. 
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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. 

NORWEGIAN

HYDRO
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Det tekniske bildet til Orkla er ikke
positivt og kursen har trendet ned fra
oktober. 

Det er imidlertid positivt at kursen
siden bunnen i november har beveget
seg sidelengs. 

Det kan bety at kursen har kommet
ned på nivåer hvor den blir
akkumulert. 

Mange investorer har fått kommet
seg ut og det kan være et
tidsspørsmål før selgerne kan være
ferdige. 

Men siden kursen trender ned er det
ikke behov for å gjøre noe, men klarer
kursen å begynne å fremvise positivt
momentum kan Orkla bli en
kortsiktig kandidat. 

Vi ser at 50 dager og 200 dager
trendmotstand kommer i spill
omkring 88 og 87 slik at dette nivået
er teknisk viktig. 

Klarer kursen å jobbe seg opp mot 88
vil aksjen bli mer interessant. Klarer
den ikke dette og faller under 82 vil
dette utløse et nytt salgssignal med
kursmål 76,60. 
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Telenor har heller ikke en
positiv utvikling.

Kursen tester støtten omkring
200 dagers gliende. 

Alle forsøk på å delta i
oppgangen til Oslo Børs er
blitt møtt med selgere. 

Sluttet på laveste på fredag og
det på et tiltakende volum. 

Telenor har utløst et
salgssignal ved 146,20, hvor
kursmålet er ned mot 136. 

Trenger å fremvise tegn på
positivt momentum før det er
behov for å vurdere den.  

TELENOR

ORKLA
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Yara er også en av de store som ser bra
ut teknisk. Dro skikkelig til onsdag og
nye kjøpssignaler er blitt utløst. 

Kjøpssignalet fungerte meget bra
på torsdag. Bakgrunnen til dette er nok
også at sektoren gikk kraftig i statene på
onsdag kveld. 

På fredag åpnet Yara over close torsdag,
men sluttet godt under. Dette kalles en
negativ key-reversal og indikerer at det
kom inn selgere i overtall. 

Når slike bevegelser kommer godt ut i
en oppgang kan dette bidra med
usikkerhet. 

Yara har utløst et nytt kjøpssignal  ved
369, kurspotensialet i følge formasjonen
er opp mot 424.

Trenger å nøytralisere fredagens
bevegelse, men siden det tekniske ser
meget bra ut kan vi ikke utelukke at
dette kun er en mindre pustepause. 

Blitt løftet fra 350 til 390 og det er ikke
unormalt med litt gevinstsikring.

Følger den og ser om vi kan få en
ny inngangsmulighet. 
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TGS utløste et nytt kjøpssignal
ved 135, hvor kursmålet er opp
til 149.

Dette ble innfridd på fredag. 

Kan ikke utelukke en videre
oppgang mot 160 og forrige
topp. 

Siden sektoren roet seg ned på
fredag ser vi an litt. Har allerede
fremvist en bra oppgang og er å
betrakte som overkjøpt.

Vi har ikke et setup siden
kursmålet er tatt ut på kort sikt. 

TGS NOPEC

YARA
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK



13

Hunter seg interessant ut teknisk
og formasjonen er positiv. 

Har fått sidelengs siden mai 2020,
og det har vært noen kortsiktig
muligheter innenfor denne
trenden ved å kjøpe ned mot
3,20. 

Kursen brøt fredag over de siste
toppene og det har utløst et
kjøpssignal. 

Kursen vil også etablere et
objektivt kjøpssignal ved 3,72,
hvor kursmålet er opp til 4,07. 

Volumet var kraftig tiltakende på
fredag og det underbygger en
videre oppgang.
Man skal være klar over at
investorer "oppdager" de
siste aksjene som ikke har steget
og så raskt disse begynner å
bevege seg på så kaster man seg
inn i aksjen. Det spiller ikke noen
rolle om det er noen grunner til
oppgangen - det holder med at
den rører på seg. Slik at risikoen
er økende!

Hunter er et kortsiktig kjøp. 
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Quantafuel er også en aksje
med store bevegelser slik at
stop-loss er nødvendig. 

Dagens formasjon er en bull
formasjon og den ser meget
potent ut. 

Brudd opp fra slike bull-flagg
er meget positivt og gir i
mange tilfeller follow-through
på oppsiden. 

Qfuel har utløst et nytt
kjøpssignal ved 62,80, hvor
kursmålet opp til 73. 

Volumet fremviste en
tiltakende tendens på fredag
og over de siste dagene på
konsolideringen i bull-flagget. 
Det er positivt og indikerer
også videre oppgang. 

Quantafuel er et kjøp og skal
videre opp indikerer chartet. 

QUANTAFUEL

HUNTER
SELSKAPER - TRENDER - TEKNISK
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Aker Carbon fremviser en
akselerasjon i både uke og dag
perspektivet. 

Slike akselerasjoner kommer
vanligvis mot slutten av en trend. 

Om ACC skal videre eller har toppet
med fredagens sterke utvikling er
ingen gitt å vite. 

Slike sterke oppganger har vi få
verktøy for å predikere og spesielt
ikke hvor de skal stoppe.  

Graden av spekulasjon er ekstrem. 
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Det ble utløst et kjøpssignal ved
kurser over 16,50 hvor kursmålet er
opp mot 21 (20). Dro skikkelig til på
torsdag og sluttet opp 10,9 % til
nettopp 18-nivået. 

Rec kan fremvise en negativ key-
reversal på fredag. Dro seg først bra
til, men ble stoppet av selgere.

Kursen sluttet under close fra
torsdag og på laveste på fredag.
Dette er negativt, men om dette
betyr at den har toppet er er for
tidlig å si. 

Kjøpssignalet er tatt bort siden den
har falt over 3 % fra toppen. Slike
bevegelser kan bidra med kortsiktig
usikkerhet.

Volumet er høyt og det er mange
investorer som har kommet inn høyt
og som ligger med kortsiktig
urealisert tap. 

Sterk trend og vi følger den med
mhp. ny mulighet for inngang. 

RECSI

AKER CARBON
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 - UKE PERSPEKTIV
DAX sluttet uken med brudd opp. 
Det tekniske ser meget bra og er å betrakte som "blue-sky". (kan nesten ikke se bedre ut)
Nytt kjøpssignal er utløst ved 13800 og kursmålet er 14650. 
Kan altså ikke utelukke en videre oppgang mot dette nivået. 
Alle indikatorene befinner seg i kjøp. 
Det ser ut som at det er klar bane opp, hvilket er vanligvis tegn på økt risk. 
Alt ser rosenrødt ut og det synes ikke å være noen risk tilstede.  
Er alltid litt skeptisk når alt ser ut til å være klappet og klart for videre oppgang eller
nedgang. 
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FRANKFURT DAX - DAG PERSPEKTIV
DAX ser også meget bra ut i det daglige perspektivet. 
Indikatorene befinner seg i kjøpsmodus og har ikke så mye å tillegge fra kommentaren til uke
perspektivet. 
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S&P 500 - UKE PERSPEKTIV
S&P sluttet i ny all-time high på fredag. 
Indikatorene ligger alle i kjøp. 
Kan bli mer overkjøpt og vi kan ikke utelukke en videre oppgang. 
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S&P 500 - DAG PERSPEKTIV
S&P opp i ny all-time high på torsdag og fulgte opp med en ytterligere på fredag. 
Alle indikatorene ligger i kjøp.
Teknisk sett ser det å være klappet og klart for videre oppgang denne uken.
Spekulasjonen er ekstrem, men kan bli mer ekstrem. 
Vi kan ikke teknisk sett konkludere for topp.
Brutt opp og ligger i kjøp. 
Når alt ser rosenrødt ut, det finnes tilsynelatende ingen risiko har markedet historisk
overrasket markedet negativt. Men det er ikke mulig å vite når før vi står oppe i det og får en
avtrekker. 
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FANG / MEGA CAPS - DAG PERSPEKTIV
Mega caps (Amazon, Apple, Google, Facebook etc. ) ser nå meget bra ut teknisk. 
Et kraftig brudd opp kom på fredag. 
Indeksen ligger i kjøp og det ser ut som disse selskapene skal videre opp. 
Siden de står over ca. 40 % av avkastningen til S&P vil disse selskapene styre mye av
utviklingen til S&P. Og nå ser det tekniske meget bra ut. 

Konklusjonen for de aller fleste nøkkelindeksene er at de ser så utrolig bra ut rent teknisk. 
Har man vært med i noen vinternetter før vet vi at slike situasjoner være preget av en høyere
risiko enn det som synes på overflaten og i den tekniske utviklingen.
Markeder topper alltid ut på positive nyheter og når slike nyheter ikke får effekt.
Det setter vanligvis i gang en korreksjon.
Bare å avvente, men det er altså grunn til være litt skeptisk siden absolutt alt ser så utrolig bra
ut teknisk. 
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<==== For tidlig å bli
bearish?

Inside Oslo Børs - Mandag 11. januar 2021

US YIELDS vs NASDAQ

GOLD

Investorer som ligger short
får skikkelig juling!


