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MARKEDSKOMMENTAR

Det som jeg kaller brekkstang-effekten er psykologi.
Investorer får først et initielt sjokk.
Usikker på om mandagen kvalifiserer som et sjokk. 
De blir som vanlig reddet av dipp kjøperne som ser på nedgangen som en gavepakke.
Investorer selger ikke.
De er fortsatt komfortable og er preget av at nedganger blir kjøpt og ikke utvikler seg til noe farlig. 
Markedet/aksjen går litt opp igjen og mange puster lettet ut for at de ikke solgte. 
De som kjøpte mer har en god følelse.
Pulsen går ned igjen men så kommer det et nytt sjokk som tar ut bunnen fra det første sjokket.
Med ett får investorer noe helt annet å forholde seg til.
Det går ikke som vanlig og slikt skaper usikkerhet.
Dette skulle jo ikke inntreffe, men fortsatt er de usikre på å selge. 
Det faller videre, pulsen går opp og det skapes usikkerhet. 
Fallet begynner å skremme, de begynner å selge og det skaper en akselererende effekt i et marked hvor
alle er posisjonert for oppgang og har kjøpt. 
Det kan igjen skape en spiraleffekt og korreksjon blir et faktum. 
Det er ikke alltid at et initielt sjokk utvikler seg på denne måten, men jeg er på vakt når investorer blir
tatt off-guard langt ut i en oppgang/trend. 
Det kan i mange tilfeller endre på hvordan mange tenker etter slike sjokk. 
Det er nok av gamma eksponering og spekulasjon til å snu dette markedet på en 5-øring gitt det kommer
noe som samler flokken på salgssiden. 

Varsel om en kommende prisøkning. 

Fra og med 1 februar øker abonnementsprisen på Inside Oslo Børs fra 249,- til 349,-.

Du har fortsatt din egen analytiker som bruker 50+ timer per uke til å screene gjennom
markedet etter muligheter og trusler. 

Chatten & kommende webinar analyser vil fortsatt være gratis for abonnenter av Inside
Oslo Børs. Det vil bli mer fokus på dette produktet i 2021. 
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2021 - NÆR REKORD BELÅNING
Ingen timingindikator - men når det feiler (og det vil det gjøre) vil belåningen sørge for at det vil
falle langt, langt mer enn de fleste tror...·
Men ikke før det er kraftig oversolgt og margin calls kommer i spill.·
Mange kommer nå inn omkring det som kan bli en topp, juryen er fortsatt ute på det, men det
betyr også at mange ikke har cash igjen til å møte margin calls – da må de selge aksjer for å
imøtekomme det økte sikkerhetskravet.
Det bryter sjelden ned før markedet er kraftig oversolgt.
Nøkkelen til bruk av informasjonen om nær rekordhøy belåning er altså å vente på neste gang
markedet blir kraftig oversolgt!- da vil den kunne få stor effekt hvis det faller mer til tross for
den kraftige oversolgt posisjonen.
Eller vil sentralbanken klare å holde tyren ved hornene?
Tror jeg ikke, det falt 35 % i mars så hvis det begynner å balle på seg vil de ikke klare å stoppe
det...bare reparere på nytt i etterkant...
Alle mine sentimentindikatorer, som jeg har brukt de siste 20 årene, står i taket og de aller
fleste er ekstreme. Det betyr imidlertid ikke at de kan bli mer ekstreme. 
Sentiment er ikke en timingindikator, men gir et bilde av tilstanden i markedet.
Når pendelen igjen kommer tilbake etter en situasjon med ekstremt sentiment vil nedgangen
bli kraftigere enn hva mange tror. 
Er ikke komfortabel med dette markedet (har ikke vært det en stund). Er dårlig til å trade
slike boble markeder! 
Den høye belåningen sier alt om hvor bull investorer nå er...
De er super long + belåningen er i tillegg nær rekordnivåer.
Er ikke alle da snart posisjonert og det til de grader? Kan selvfølgelig bli mer ekstremt, men følg
nå indikatorer tett da det vil bli gitt advarsler.
Og kommer det en brekkstang-effekt kan det bli starten på en litt mer slitsom periode. 

S&P har hatt de 3 mest overkjøpte markeder målt med avstanden til 12 mnd. snittet de siste 20
år siden 2018.
Alle er som kjent positive, men det kan bli mer ekstremt. 
Rent chart teknisk er S&P inne i den mest voldsomme oppgangen de siste 20 år. 
Tiden vil vise om dette vil vedvare eller ikke. 
Vi har som nevnt ikke noe å henge ett bekreftet salg på foreløpig. 

S&P - MEST OVERKJØPT PÅ OVER 20 ÅR!
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OSLO BØRS - POSITIVT MOMENTUM

Equinor ble trigget av USA
sektoren og mot-rekylen i
oljeprisen. Nesten hele prisfallet i
oljen ble hentet inn tirsdag.
Det utløses ikke noe nytt
kjøpssignal vør 152,20 blir tatt ut.
Potensialet til kjøpssignalet er opp
mot 168. 
Skulle Equinor bygge videre på
tirsdagens styrke vil den se
mer potent ut. 

Oljeprisen fikk en mot-rekyl
tirsdag, hvor nesten hele prisfallet
ble hentet inn.
Nytt PF kjøpssignal i Brent blir
utløst ved kurser over 53, hvor
kursmålet er opp mot 58, som
er toppen av den lange
nedtrenden i ukechartet.
Klarer prisen å holde seg og
etablere kjøpssignalet vil det se
lovende ut for oljeselskapene på
helt kort sikt.

Konsolideringen i XLE kan være
over på helt kort sikt siden kursen
har tatt ut toppene fra de siste 9
dager. 
Det er en del overliggende
motstand slik at vi vet foreløpig
ikke hvor mye juice det er
oppgangen. 
XLE ble i januar stoppet av toppen
av den lange nedtrenden i uke-
chartet. 
Det er altså en del overliggende
motstand som må jobbes med før
det er klar bane videre. 

Kahot ble tilført et sterkt
momentum igår.,
Kjøpssignalet ved 101 ble utløst
og potensialet er helt mot 132.
Kahot kan befinne seg i en
akselerasjonsfase.
Om en market cap på 48 mrd. er
for mye får andre vurdere!
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OSLO BØRS - POSITIVT MOMENTUM

Kongsberg Auto utløste det
nevnte kjøpssignalet ved 0,37. 
Kursmålet er opp mot 0,43, som
også er toppen av opptrenden
samt toppen av den lange
nedtrenden i ukechartet. 
Kan altså stikke videre mot 0,43
gitt det ikke kommer noen
turbulens fra markedet. 

Scatec fosset også videre på
tirsdag. 
Kursen ligger i kjøp fra 320,
kursmålet er 376. 
Er altså drøye 10 kroner igjen før
dette blir innfridd. 
Er kraftig overkjøpt, men det
virker som ingenting stopper disse
aksjene på kort sikt. 
Men de gir investorer få
muligheter til å komme inn og
kjøpe. 
Strikken er kraftig strukket, men
er fortsatt i en klar opptrend. 

AkerBP befinner seg også i en
interessant posisjon gitt
oljeaksjene i statene drar videre
opp.
Er omtrentlig på samme nivå som
toppen i november. 
Har ikke utløst noen teknisk skade
i løpet av denne konsolideringen.
Siden den har gått gjennom en
konsolideringsperiode kan den få
fornyet momentum.
Nytt kjøpssignal utløses ved 
226,50 (over forrige topp),
kursmålet er 263. 

Avance Gas fikk follow-through på
kjøpssignalet gitt ved 43. 
Kursmålet har samtidig bli økt til
50-nivået. 
Her oppe vil den teste uke
toppene fra begynnelsen av 2020. 
Det kan bidra med økt motstand
og stoppe aksjen på kort sikt. 
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OSLO BØRS - POSITIVT MOMENTUM

DNO opphevet også mandagens
negative key-reversal og ligger an
til å bekrefte kjøpssignalet ved
7,10. 
Utfordringen er at potensialet til
dette er kun opp mot 7,46. 
Enten er dette feil og potensialet
er ikke bedre. 
Men skulle sektoren dra videre så
øker potensialet trolig til inn på 8-
nivået. 

Det samme gjorde BWLPG. 
Kjøpssignalet gitt ved 61 fikk
follow-through og kursmålet er
opp mot 68.
68 ser nesten litt for lite ut tatt i
betraktning det vanligvis høye
momentumet  i aksjen samt at
kursen er ferdig med en måneds
konsolidering sidelengs. 
Ser bra ut teknisk. 

FLNG henger litt etter, men ble
tatt tak i på tirsdag.
Den tekniske formasjonen ser god
ut for en videre oppgang. 
Nytt kjøpssignal ble utløst ved
oppgang forbi 77,40 og kursmålet
er opp mot 87.
Akkurat ferdig med en
konsolidering i form av et bull-
flagg. 
Bull-flagg er en positiv formasjon
som indikerer akkumulering. 
FLNG ser bra ut teknisk og ligger i
kjøp.  

ArcticZymes fikk også follow-
through på kjøpssignalet gitt ved
65. 
Kursmålet til signalet er opp mot
85. 
Har tidligere fremvist bra med
momentum når den begynner å
stige. 
Ferdig med en konsolidering siden
november slik at mange har fått
solgt seg ut. 
Konsolideringen var kontrollert
og det øker også potensialet. 
Ser bra ut og tirsdagens oppgang
tok ut et sterkere motstandsnivå. 
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OSLO BØRS - NEGATIVT MOMENTUM

Tomra har fått en trippel-topp og
faller tilbake på høyt momentum. 
Mandagens reversal ble fulgt opp
med tilsvarende nedgang.
Har nå falt 30 kroner på to dager
og det bør kunne få inn kjøp
fra noen kortsiktige investorer.
Nytt salgssignal blir imidlertid
utløst ved 391,60, kursmål er
foreløpig ukjent. 
Men rekyltrenden fra midten av
desember er brutt og vi har ikke et
bra risk/reward setup. 

Norwegian faller kraftig tilbake og
utløste det nevnte salgssignalet ved
79,70. 
Kursmålet er ned mot 61.
Dette viser faren med å bli liggende
for lenge med aksjer som styres av
momentum.
De har en tendens til å falle av sin
egen tyngde når mange har kjøpt
høyt og den enten faller eller står
stille. Investorer blir raskt
utålmodige. 
På kun 4 dager har kursen falt fra
110 til 72 eller 34,5 %.
Teknisk skade og vi holder oss unna! 

Schibsted har trendet negativt
siden oktober. 
En rekke med lavere topper og
bunner. 
På tirsdag brøt indeksen under de
siste 9 bunnene.
Det har gitt et chart teknisk
salgssignal og den ser ikke noe bra
ut.  
Et objektivt Point&Figure salg
utløses ikke før kurser under 330,
kursmål vil da være 296. 
Trenden er ned og vi har intet å
henge et kjøp på. 

NEL klarte ikke å bygge videre på
momentumet fra mandag. 
Den falt heller ikke slik at den blir
fortsatt akkumulert. 
Volumet var høyt og det kan bety
at den begynner spinne på høyt
volum.
Mange investorer kommer altså
inn høyt, hvilket er en klar risiko
når den innleder en korreksjon.
Utløser ikke noe salgssignal før
den faller tilbake under 27,50.
Da øker fallpotensialet til ca. 25
nivået. 
Er priset til 42 mrd. og om det er
høyt nok får andre vurdere. 
Under tirsdagens bunn kan
sentimentet endre seg til ned.  
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OSLO BØRS - % OVER 50 DAGER

Det ekstreme kan bli mer
ekstremt. Det er en rekke
selskaper som nå er kraftig
overkjøpt i forhold til 50 dager
snittet. Altså er det skapt
mange gevinster. Mange har
fått kjøpt seg inn, er posisjonert
og det kan gjøre markedet
sårbart hvis noe uventet skulle
inntreffe. 
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OSLO BØRS - MEST OVERKJØPT - RSI 14
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S&P 500 - DAG PERSPEKTIV
Markedet fikk et nytt løft tirsdag, men siden indeksen fortsatt er under mandagens høy har vi ikke mottatt
noen nye signaler for retning. 
Om indeksen settes opp for en mulig negativ brekkstang-effekt vil en slik oppgang kunne være ett ledd i
denne. 
Går indeksen opp i ny all-time-high er fortsatt minste motstandsvei opp og betydningen av mandagens fall
kan da være nøytralisert. 
Skulle indeksen mot formodning i løpet av kort tid falle tilbake og ta ut mandag og tirsdagens bunn har vi
mottatt et setup for utvidet korreksjon. 
Juryen er fortsatt ute og ingen beslutning er fattet. 



11

S&P 500 - 120 MIN PERSPEKTIV
Ingen nye signaler er mottatt fra det kortere 120 min perspektivet. 
Indeksen har imidlertid kommet opp til 3 tidligere topper, hvor indeksen er blitt avvist. 
Juryen er fortsatt ute. 
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Inside Oslo Børs
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<==== For tidlig å bli
bearish?

Inside Oslo Børs - Onsdag 6. januar 2021

US YIELDS vs NASDAQ

GOLD

Investorer som ligger short
får skikkelig juling!


