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HEDGEFONDENE I BRENT FUTURES
Hedgefondene avsluttet 2020 med den største posisjonen i olje på 11 måneder, og dette med
bakgrunn i forventningen om at vaksiner vil tillate at forbruket blir normalt igjen innen utgangen
av 2021.

Fondene har nå samlet en netto longposisjon på 741 millioner fat i de seks viktigste
petroleumsfutures og opsjonskontraktene per 29. desember.

De begynte 2020 med 950 millioner fat, men solgte seg kraftig ned til 280 millioner i mars. Slik at
hedgefondene er igjen blitt kraftig positive til utviklingen samtidig som oljeprisen nærmer seg
mer signifikante tekniske motstandsnivåer.

Basert på at hedgefondene igjen er blitt kraftig long er det muligens ikke nå man skal bli svært
positiv til oljeprisen. De står igjen på samme side av båten, og det har tidligere ikke vært gunstig.
Men 58-60 er fortsatt mulig å oppnå, men et særlig høyere potensiale krever nok en markant
endring i det fundamentale bildet. Siden markedet går opp betyr oljeprisen mindre for
oljeaksjene på kort sikt. 

Ratioen mellom long og short posisjoner er nå på 5,30: 1, hvilket er den høyeste ratioen siden
januar 2020. Det at ratioen var 1,92: 1 så sent som i begynnelsen av november sier litt om hvor
raskt hedgefondene igjen er blitt positive.

Altså mange ferske posisjoner i oljemarkedet nå og de er posisjonert for oppgang. Det er litt
negativt på kort sikt, men som sagt kan vi ikke utelukke en videre oppgang mot 58-60. 

Det er fortsatt rom for at fondene kan gå mer long, men risikobalansen grunnet posisjoneringen
kan ha begynt å jobbe imot oljeprisen. Det er med andre ord økt risiko for gevinstsikring eller nye
short salg. Og spesielt hvis noe av negativ karakter skulle dukke opp. 

Fondene har over de siste 8 ukene kjøp 385 millioner fat, men kjøpstakten har stagnert de siste 5.
Det kan indikere at de begynner å bli ferdigkjøpt.

Hvem skal da ta de ut på høyere kurser? Da må det tilkomme noe signifikant positivt.

Basert på det vi vet om kjøpemønsteret til hedgefondene kan risikoen i oljemarkedet ha økt på
kort sikt. 
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Må Saudi finne andre kjøpere?
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SELSKAPER MED POSITIVT MOMENTUM

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

Oljeprisen roet seg litt ned på
torsdag, men sektoren via XLE
og OIH dro seg ytterligere til
med 1,6 % og 1,2 %.

Equinor har brutt gjennom et 
viktig teknisk nivå. 

Kursen har tester nå hvor store
selgerne er omkring det først3
motstandsnivået ved 155.

Vi ser av de horisontale
volumsøylene at kursen tester
nivået hvor det er omsatt mest
aksjer siden begynnelsen av
2018. 

Dette kan enten stoppe aksjen
midlertidig eller sørge for at
bruddet ut av opptrenden blir
falskt. 

Det tekniske bildet ser bra ut
for et videre løft mot 160/165. 
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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. 

Vi ser av ukechartet at det er
omsatt mye aksjer omkring
250-nivået og det vil nok bli et
kraftig hinder for å oppnå
kurser opp mot 265. Ikke noe
er endret på dette og 250
nivået kan bli tungt å forsere
tatt i betraktning at kursen
kommer fra 220-nivået. 

Forsøkte seg med positivt
momentum tidlig på dagen,
men det kom inn selgere.
Sluttet likevel opp 1 %.

Klarer den å øke momentumet
de neste dager og ta ut
torsdagens høy kan aksjen
mene alvor med 250 eller 268. 

AKRBP

EQNR
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SELSKAPER MED POSITIVT MOMENTUM

Borr klarte ikke å opprettholde
momentumet fra tidligere i
uken og det kan bidra med
usikkerhet.

Det kan selvfølgelig kun være en
kortsiktig pustepause, men liker
ikke helt at den ble så hardt solgt
ned på onsdag + det skulle ha
vært en sterkere oppgang på
torsdag. 

Det er trolig momentum tradere
som holder på i Borr og da er
hukommelsen kort. De blir raskt
utålmodige og finnes det ikke
større kjøpere tilstede som kan ta
unna aksjer kommer de samme
aksjene ut igjen når det ikke skjer
noe. 

Det fundamentale i Borr
oppfattes, av det jeg har lest, som
usikkert. Men om dette har noen
som helst betydning i den type
marked vi nå har er ikke sikkert.
Men du får ikke inn store
fundamentale kjøpere før
utsiktene bedrer seg.

Nytt kjøpssignal utløses ikke før
ved ved 8,75, kursmål 11,67!
Risky og ikke behov for å gjøre
noe før kursen nærmer seg eller
bryter over dette nivået. 
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Er du inne i NEL så legg deg
bak øret at torsdagens
omsetning var den høyeste på
Oslo Børs og at investorer kom
inn med 649 millioner. 

Dette fordi, skulle aksjen falle
tilbake igjen vil et stort antall
investorer bli liggende feil.
Ikke noe problem nå, men greit
å ha i bakhodet når det
kommer en korreksjon. 

Et godt råd er alltid å notere
seg ned hvor mye som kommer
inn på de forskjellige nivåene
enten på vei opp eller ned. 

Den kommende psykologien
vil komme til å bli preget av
dette. 

Kursen fremviser en
akselererende utvikling og det
er i mange tilfeller siste fase i
en trend. 

Kjøpssignalet ved 31 har
kursmål 33,86, og har du den
ikke er den tøff å kjøpe. Opp
over 50 % i market Cap siden
desember!

NEL

BORR
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SELSKAPER MED POSITIVT MOMENTUM

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. 

Yara har utløst et nytt kjøpssignal 
ved 369, kurspotensialet i følge
formasjonen er opp mot 419. La
oss være nøkterne og si 400 er
mulig i denne runden. Men må ta
ut dagens nivåer og momentumet
må holde seg høyt. 

Disse kriteriene ble innfridd på
torsdag og den sluttet på høyeste
notering. Det betyr at kjøperne
har kontrollen. 

Opprettholder antagelsen om at
400 er nok mulig!
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Litt vanskelig å tolke trend
bevegelsene til Norwegian da
forskjellen mellom topp og  bunn er
over 150 %. 

Det sier også noe om risken i
aksjen. 

Forrige gang den falt fra 100+ falt
den til 46-nivået på kun 4 dager.
Fikk først en mindre rekyl fra denne
bunnen til 74,70 eller 60 %. Jeg sier
liten da det fremtrer slik i chartet. 

Deretter falt den tilbake til 42,80 på
3 dager og det skapte en ny rekyl
fra denne bunnen til 110. Ny
korreksjon til 64,50 og har nå
rekylert opp igjen til 80-nivået. 

Hovedbudskapet med denne
gjennomgangen er å påpeke hvilken
risiko, men også muligheter som
finnes i aksjen. Men skal du handle
den må du være forberedt på store
bevegelser i begge retninger. 

Skulle jeg driste meg til å anslå
retningen kan toppen torsdag være
thats it i denne runden, eller en
siste follow-through fredag som
kan bli en topp. 

NORWEGIAN

YARA
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SELSKAPER MED POSITIVT MOMENTUM

Kommenterte PEXIP tidligere i uken
og påpekte kjøpssignalet ved 62,80,
hvor kursmålet var 71,50. 

Dette er nå innfridd og det viser
også at selv høye kursmål blir
oversteget i dette markedet. 

Ser vi på ukeperspektivet er det
handlet en del aksjer omkring
støttenivået omkring 80. Dette er nå
blitt til motstand og det venter nok
en del selgere fra 78 og opp til 80-
nivået. 

Det kan bety redusert risk/reward
for videre oppgang tatt i betraktning
at aksjen er kraftig overkjøpt etter
en oppgang fra 57-nivået.  
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Oppgangen til Rec Silicon har vært
formidabel og vanligvis ville jeg ha
forventet at kursen skal kun få inn
etternølere som løfter den litt videre
slik at det etableres en negativ lavere
topp eller dobbel-topp ved 18. 

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. 

Trenden indikerer en videre
oppgang, men det begynner å gå
meget raskt og mye i en rekke aksjer
nå. 

Det er null frykt i disse markedene og
det gjør meg meget
usikker. Prosentene sitter meget løst.

Det er ingen som tror at det skal falle
igjen og at det ikke er risiko
forbundet med å handle aksjer.  

Personer som aldri før har handlet
aksjer ringer meg og nå skal de inn i
markedet. Nakkehårene mine reiser
seg av slikt. 

RECSI

PEXIP
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BEGYNNE Å TENKE ANNERLEDES?

Dette er ikke en anbefaling om å
kjøpe OBXEXDBEAR posisjon
akkurat nå, men er kun en øvelse i å
begynne å tenke annerledes. 

All min erfaring, selv om det kan være
for tidlig, skriker etter å begynne å
posisjonere meg i Bear. 

Volumet i OBXBEAR er marginalt og
interessen for å sikre seg via denne er
ikke tilstede. 

Alle investorer ser nå kun i en retning
og det er opp. Finne den neste aksjen
som skal bli tatt tak i av flokken. 

Det er mye penger som tenker helt
likt nå og de står på samme side av
båten. 

Dette er farlig, men som nevnt
tidligere kan slike ekstreme perioder
fortsette lenger enn man tror. 

Men ved å gjøre den øvelsen slik at
man begynner å legge en strategi, for
det vil komme en korreksjon som
kommer til å bli langt sterkere enn
hva mange tror, er helt opplagt.
Problemet er bare at vi ikke vet når. 

OBXBEAR har utløst et nytt
salgssignal ved 20,20, kursmål 18,60.
Er fortsatt i tenkeboksen!

Har ikke noe konkret teknisk å henge
en short på. 
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OBX BEAR
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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.
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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. 
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S&P 500 - DAG PERSPEKTIV
S&P opp i ny all-time high på torsdag. 
Den svekkelsen vi registrerte i mega caps
på onsdag ble fullstendig reversert på
torsdag. 
Ingen ville ha mega caps på onsdag, men
torsdag skulle alle ha de og Tesla sluttet
opp 9 %. De 9 prosentene er ikke med i
chartet til høyre. 
Det blir nærmest som å holde en badeball
under vann. Det blir etterhvert slitsomt!
Nye kjøpssignaler er etablert, som følge av
bruddet over alle de foregående toppene. 
Med dette kan potensialet ha økt til 4000-
nivået. 
Minste motstandsvei er fortsatt opp. 
Ser vi på Cisco fra 2000 og Tesla er ikke det
vi nå ser helt unikt. Selv om Tesla er hakket
hvassere!
Hvor toppen er vil man ikke vite før i
ettertid. 

CISCO , 2000

TESLA , 2021
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S&P 500 - 120 MIN PERSPEKTIV
Brutt opp og ligger i kjøp. 
Fremviser med dette en meget sterk styrke. 
De siste indisiene på potensiell svakhet er dermed kansellert.
Mønsteret i den helt korte trenden har imidlertid vært klar, hver gang den drar seg opp mot toppen blir
den stoppet.
Blir interessant å se om dette også inntreffer denne gangen eller om markedet går inn i mer
akselererende oppgang.   
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S&P 500 - 15 MIN PERSPEKTIV
Igjen viste det seg at indisier ikke er tilstrekkelig, men at det kun er klare tekniske fakta som trengs for å
forvente en endring i trend. 
Minste motstandsvei er fortsatt opp. 
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<==== For tidlig å bli
bearish?

Inside Oslo Børs - Fredag 8. januar 2021

US YIELDS vs NASDAQ

GOLD

Investorer som ligger short
får skikkelig juling!


