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MARKEDSKOMMENTAR
Hva skal vi se etter for et tegn på korreksjon på Wall Street?

En 2 % ned dag skaper ingen trend, men man skal ha i bakhodet at  det kan balle på seg siden gearingen er
så høy, mange nye investorer har kommet inn, blir nedgangen kraftig nok må utallige ETF-fond selge
aksjer, ingen er short så de som må kjøpe er ikke der, de fleste er allerede long, de har nok av aksjer og
forventer januar rally.
Men 1 dag ikke gjør en trend, men man skal være meget forsiktig med å avspise nedsidemomentum som
er sterkere enn det vi har sett i den korte trenden.
En korreksjon begynner gjerne med en dags-korreksjon som er litt større enn vi har sett i den nærmeste
trenden.
Etter en slik dag kan det godt komme litt opp igjen, men dagskorreksjonen kan ha satt en spore til
usikkerhet
Faller det ned igjen de neste dager på økt momentum kan dette skape en negativ brekkstang-effekt.
Majoriteten av investorer står samlet på samme side av båten, de har blikket opp og forventer et januar-
rally.
Historisk har dette skapt grobunnen til noen av de sterkeste korreksjonene.
En intra-dag 2 % nedgang har trolig ikke endret på dette. 
Det kan raskt bli ubehagelig hvis investorer begynner å tape penger.
Spesielt når det ikke har vært noen frykt for dette i forkant og all svakhet er blitt kjøpt.
Investorer kan ha blitt lullet inn i en falsk trygghet og markedet gjør dessverre alltid det som er vondest
og verst for majoriteten. 
Det kreves imidlertid noe uventet for å endre spillet. 
Det er imidlertid for tidlig å konkludere og sannsynligvis kommer det trolig inn dipp-kjøpere igjen -
hvorfor ikke? det har fungert HVER GANG i det korte perspektivet.
Det er altså ikke noe generelt behov for å føle noe frykt siden man er blitt reddet gang på gang.
Men ser vi noen trekk frem og spillet endrer seg slik at det å kjøpe dippene viser seg å bli feil - da
inntreffer det noe uventet og siden den menneskelige natur ikke liker ukjente ting og usikkerhet.
Da selger de og siden det kan være redusert kjøperside siden oppgangen har vedvart så lenge kan dette
raskt bli ubehagelig.
Om det skjer er det ingen som vet, men vi kan trolig komme til å forvarslene i chartene.
Slutter det ned, og futures er opp sine sedvanlige 0,3-0.6 % for deretter å snu ned 2 % kan vi være i gang.
Så grønne futures kan være egentlig være negativt etter en eventuell sterk ned dag da dette kan gi
grobunn for en negativ brekkstang-effekt.
Men vi får se om denne nedgangen fører til noe.
Ingen 2 % ned dag etter en så sterk oppgang vil vanligvis ikke være tilstrekkelig til å skape frykt.
Slik at det etter min oppfatning er for tidlig å konkludere om at mandagen gir det ekstra på vektskålen for
å skape nok usikkerhet til å endre sentimentet - men det kan ha satt en spore av usikkerhet. 
Vi vet mer de neste dager og det er spesielt viktig hvordan uken slutter. 
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OSLO BØRS - POSITIVT MOMENTUM
Det var positivt momentum i følgende selskaper mandag 4 januar: NEL, Yara, Kahot, NOD, Saga, Scatec,
Aker, HPUR, PEXIP, KAL, EFUEL, BWO, AGAS, NUMND, TGS, DNO, GOGL, PHO. La oss se nærmere på
chartene til disse på neste sider. 

Fortsatt bra med momentum i
NEL, men klarer den ikke avansere
videre kan dette være
krampetrekninger. 
Det kommer alltid inn nye kjøpere
omkring det som kan bli topper. 
Sterk trend, men den begynner å
bli meget strukket. 

Yara forsøkte brudd opp, men
sluttet ned mot laveste. 
Dette betyr en negativ key-
reversal. 
Kan være en finte, men klarer
kursen å vende opp igjen og ta ut
mandagens topp øker oppsiden. 
Nytt kjøpssignal etableres ved
369, kursmålet er 415, hvilket gir
interessant risk/reward. 
Følg derfor Yara, men ikke ta den
før key-reversalen oppheves. 

Kahot har begynt å "krangle",
hvilket er et mulig teknisk signal
for toppformasjon under
utarbeidelse. 
Sterk trend, men har også fått et
bra løft. 
Det tekniske må over 100 for å
oppheve en potensiell bekreftelse
på en lavere topp. 
Steget mye og det skal trolig lite
til for å trigge gevinstsikring. 

Nordic Semiconductor har også
en sterk underliggende trend. 
SMH - Semiconductor ETF på
Wall Street fikk mandag en
negativ key-reversal som kan
være ett av de første signalene på
en potensiell topp. 
Trengs en bekreftelse, men
trenden til NOD har vært positiv
lenge og mange har fått kjøpt seg
inn. 
NOD ligger i kjøp fra 135,
kursmålet er 150.
Har ingen bekreftelse på topp.  
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OSLO BØRS - POSITIVT MOMENTUM
BWO fikk en sterk dag og sluttet
bra med kjøperne i kontroll. 
Nytt kjøpssignal er etablert i
trenden og det på økt volum. 
Nytt kjøpssignal ved 39, hvor
kursmålet er opp mot 42,60. 
Litt svak risk-reward, men kan ikke
utelukke en tur mot 45. 
Negativ key-reversal i oljen er ikke
understøttende for en videre
oppgang og kan raskt bringe kursen
ned igjen. 
Vanskelig å vurdere siden den har
vært sterk lenge og faller oljeprisen
videre tilbake kan dette trigge
gevinstsikring. 

Saga Pure fosser videre og
volumet holder seg høyt. 
Er kraftig overkjøpt, men så lenge
momentumet opprettholdes og
kursen ikke faller tilbake er
trenden opp. 
Når den kommende nedgangen
blir større enn det man tidligere
har sett i trenden er dette et
forvarsel om topp. 
Det vil ikke være nok stoler til alle
når musikken stopper.
Se derfor etter en bevegelse ned
som er større enn det vi har sett i
trenden  da dette vil sette i gang
en korreksjon. 

Sterk trend og ingen topp signaler
foreløpig. 
Vanligvis er runde tall nivåer som
kan trigge korreksjoner. 
Men inntil du ser en korreksjon
som er større enn det du tidligere
har sett i trenden eller en kraftig
intra-dag key-reversal er trenden
opp. 
Men strikken er kraftig strukket
og gir derfor ikke et nytt teknisk
setup for kjøp. 
Ligger i kjøp fra 321, kursmål 372.

Sterke trender snur vanligvis
etter akselerasjoner. 
Men Aker ligger i kjøp fra 549, og
kursmålet er 595. 
Men fra et teknisk ståsted er den
vanskelig å kjøpe og man føler at
man er litt for sent ute. 
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OSLO BØRS - POSITIVT MOMENTUM
Hexagon tester desember toppen. 
Dette er teknisk sett en viktig test. 
Klarer den ikke ta ut forrige topp
med litt margin og holde seg
ovenfor kan vi ha en dobbel eller litt
høyere topp. 
Ser bra ut og ligger i kjøp fra 57, 50
og kursmålet er 79,70.
Høres litt voldsomt ut, men klarer
den ta ut forrige topp kan den bli
interessant samtidig som den også
vil være overkjøpt. 
Er med andre ord en vanskelig
spekulasjon å foreta.
Kjøp på brudd er i mange tilfeller
risky. 

PEXIP fikk tilført et kraftig
momentum på mandag. 
Alt som ikke har rørt på seg blir nå
tatt frem og spekulert på. 
Det spiller ikke noen rolle hva de
driver med bare det er momentum
virker det som. 
PEXIP gikk i kjøp ved 63, og
kursmålet var 68,50. 
Dette ble tatt ut mandag. 
Vanskelig å vite om det kommer
nødvendig follow-through de neste
dager.
Vanskelig å estimere styrken på
flokken i disse tider, men potensialet
til kjøpssignalet er tatt ut. 

TGS har vært preget av lite volum
i det siste. 
Forsøkte seg mandag, men den
ble solgt ned igjen. 
Kan ha fått en kortsiktig dobbel-
topp. 
Kursen sluttet under nivået hvor
den gir kjøpssignal - 135, kursmål
145. 
Trenger å se tegn på økt volum,
momentum og follow-through for
å få bekreftet kjøpssignalet. 

Sterke trender blir gjerne
avsluttet med key-reversaler. 
Altså at kursen åpner opp, stiger
videre, den ser bra ut, men så
kommer det inn overvekt av
selgere og den slutter svakere/ på
laveste notering. 
Dette ble tilfellet for DNO på
mandag.
Oppheves mandagens key-
reversal vil den gi nytt kjøp ved
7,10.
Kursmålet er kun 7,46 slik at det
gir ikke særlig god risk/reward.  
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OSLO BØRS - POSITIVT MOMENTUM
Golden Ocean var sprekere
mandag, men ingen nye signaler er
etablert. 
Kan kun være krampetrekninger
og forsøk på å starte den på nytt. 
Klarer kursen på et tiltakende
volum å bevege seg inn på 42-
nivået skal man følge med på den. 
Nytt kjøpssignal etableres ved 43,
hvor kursmålet er interessant og
48. 
Man skal altså holde et øye på
Golden Ocean og spesielt hvis den
klarer å slutte inne på 42-nivået. 

AZT fikk oppmerksomhet igår. 
Har konsolidert og det kan gi mer
oppside. 
Men som sagt, alt som rører på
seg blir tatt tak i av
momentuminvestorer for tiden. 
Nytt kjøpssignal ble utløst ved
64,70, kursmålet er 83. 
Sluttet på høyeste og det betyr at
kjøperne hadde kontrollen. 
Dette kan gi follow-through. 

Jeg klarer ikke se lyset på 110 i
Photocure på kort sikt. 
Etter et løft fra 77 til 110 er man
trolig for sent ute. 
Strikken er strukket og PHO er
teknisk overkjøpt. 
Et supplerende kjøpssignal ble
etablert ved 97-nivået, hvor
kursmålet er 109,60.
Kursen tok ut dette og sluttet
under på 109 og her kan den
komme til å toppe ut. 
Kan komme etternølere, men siden
kurspotensialet er tatt ut har vi
ikke et nytt setup for kjøp.  

EFUEL har en sterk trend og ligger
i kjøp. 
Prosentene sitter løst, men
kursen sluttet med kjøperne i
kontroll.
Nytt supplerende kjøpssignal er
etablert ved 143,35, hvor
kursmålet er heftige 211. 
Om dette potensialet blir innfridd
har jeg ingen forutsetning for å
vite.
Positivt momentum og det er ikke
gitt å vite hvor lenge dette kan
opprettholdes. 
Sluttet i nytt kjøpssignal er det
siste signalet vi har fått.
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OSLO BØRS - NEGATIVT MOMENTUM

Er det kun momentum som har
brakt Norwegian opp er aksjen
meget risky.
Under de tre siste dagsbunnene
(80) vil det skapes usikkerhet og
ser vi på volumet vil det ikke være
stoler nok til alle når musikken
stopper. 
Mange vil bli etterlatt og det med
store tap.
Betrakt det tekniske til å være
meget usikkert før kursen avviser
brudd ned under 80. 

DNB fikk en negativ key-reversal
på mandag og det etter at kursen
har fått en litt høyere topp. 
Det kan markere en kort-
mellomlangsiktig topp. 
Intet er bekreftet, men kursen skal
ikke falle så mye lenger ned før det
kan komme inn selgere. 
For tidlig å konkludere og kursen
gir ikke salgssignal før nede under
153,50, kursmål 144. 

Oljeprisen løftet AkerBP opp til
en re-test av desember toppen. 
Men siden oljeprisen fikk en
negativ key-reversal kan det siste
fundamentet for oppgangen være
tatt bort. 
Det pluss en dobbel-topp kan øke
usikkerheten i aksjen. 
Kursen sluttet på laveste og det
kan skape usikkerhet. 
Noe salgssignal blir ikke etablert
før kurser under 201. 
Vis forsiktighet under bunnen fra
forrige uke. 

Telenor innehar et av de svakeste
chartene til de store på Oslo Børs. 
Lavere topper siden oktober og i
de siste lavere bunner. 
Ligger an til å bryte ned under
formasjonen fra oktober og det vil
etterlate mange investorer med
tap. 
Slike formasjoner har økt risiko
for å forverre sentimentet i
aksjen. 
Nytt salgssignal etableres ved
146, hvor kursmålet er ned mot
136. Under bunnen= problemer!

Det var negativt momentum i følgende selskaper: NAS, AKRBP, RECSI, DNB, MOWI, AOW, ACC, AXA,
STB, SALM, SASNO, GSF.
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OSLO BØRS - NEGATIVT MOMENTUM

Aker Carbon - helt tilsvarende
chart og vurdering som AOW. 

AOW har begynt å "lugge" litt og
har ikke klart å stige videre på
ytterligere momentum. 
Det kan indikere kortsiktig topp og
at den skal videre ned på
gevinstsikring. 
Sterk trend siden november og har
gått 4- gangeren. 
Trenden er inntakt så vi snakker
kun om en pustepause, men den
kan bli stor prosentvis siden
kursen har steget så mye.
Vi har ikke et teknisk setup for kjøp
på kort sikt.
Falt for lite fra toppen selv om
fallet har vært på 20 %. 

Axactor fikk en negativ key-
reversal på mandag. 
Volumet var tiltakende og det er
ikke positivt. 
Trenden er inntakt og det er ikke
etablert noen stor teknisk skade. 
Men likevel kan dette skape en
spore av usikkerhet. 
Salgssignal blir ikke etablert før
kurser under 9,18 og det
sammenfaller altså med forrige
bunn og bunnen av trenden. 

Mowi steg litt forbi forrige topp og
så bra ut for å kunne innfri
kurspotensialet på 201-203 i følge
kjøpssignalet. 
Kjøpssignalet er nå kansellert
etter den sterke negative key-
reversalen på mandag. 
Slike reversaler fra en dobbel eller
litt høyere topp er å betrakte som
teknisk negative. 
Ikke sikkert at nedsiden er så stor,
men det er skapt teknisk
usikkerhet omkring det
kortsiktige potensialet. 
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OSLO BØRS - NEGATIVT MOMENTUM

Ser jeg på det økte volumet siden
toppen i november så er dette en
base for å skap selgere. 
Fullstendig lockdown igjen og
mange kvier seg nok for å bestille
flyreiser. 
Har disse aksjene gått litt for
raskt, diskontert for mye inn og
det for tidlig?
Under 1,80 skapes det et sterkt
salgssignal og siden mange ligger
med tap+ den vil komme ned fra
en lavere top sett mot november.
Vis forsiktighet med SAS. 

Salmar fikk en key-reversal i likhet
med Mowi på mandag. 
Dette kan markere at rekylen er
over på kort sikt. 
Dobbel topp i oktober og
november og nå en potensiell
lavere topp. 
Det kan skape grunnlag for en
nedtrend. 
Men intet er bekreftet og kursen
gir ikke et sterkere salgssignal før
kursen faller under 445. 
Det er for langt ned til at vi kan
bruke dette som rettesnor på kort
sikt.
Usikkerhet kan være skapt. 

Bra rekyl i Grieg Seafood, men
trenden er fortsatt ned sett mot
aug, sept og oktober toppen. 
Nedside og en test av  bunnen av
trenden ved ca. 77 kan bli
resultatet av mandagens reversal
og at den sluttet på bunn. 
Det er først under 74 at nedsiden
øker markant. 
Vi får se hvordan disse key-
reversalene i fisk vil spille seg ut. 
Men det er blitt tilført risk som vil
måtte bli nøytralisert. 

Sterk oppgang i oktober til slutten
av november.
Brukte mesteparten av desember
på en kontrollert korreksjon
Den siste oppgangen kan derfor
kun være en rekyl som har
potensiale for å feile. 
Det kom inn nedsidemomentum
og key-reversal på mandag.
Rent teknisk kan dette skape
usikkerhet. 
Nedsiden øker trolig ikke før
kursen gir salg under 59.
Men Storebrand kan ha fått en
lavere topp og vil måtte oppheve
denne før vi har et setup. 
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OSLO BØRS - % OVER 50 DAGER
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OSLO BØRS- MEST OVERKJØPT/SOLGT - RSI 14
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S&P 500 - DAG PERSPEKTIV
Den største dags-korreksjonen siden november. 
Dette kan bidra med usikkerhet - om det er tilstrekkelig til å endre trenden er det ingen gitt å vite - ennå!
MACD trendindikator fremviser en negativ divergens mot indeksen (indeksen stiger samtidig som
MACD faller). Og ligger i salg!
Det samme viser momentum kort - negativ divergens og ligger i salg. Under 80 kan enten gi en mindre
eller større korreksjon. 
Momentum lang kan ha gitt salg, men endring i trend får vi ikke før den faller under 80. Under 80 er
dårlige nyheter for investorer lastet med aksjer. 
Price-momentum fremviser også en negativ divergens og ligger i salg. 
RSI har ennå ikke falt under salgsnivået 50, men har brutt under forrige bunn. 
Det er altså salgssignaler for flere av indikatorene, fall i momentum og korte trendindikatorer med
negativ divergens som nå signaliserer mulige problemer. 
Dette kan være forvarsler for at mandagens key-reversal kan komme til skape mer usikkerhet og
spesielt hvis dippkjøperne får et slag over fingrene. 
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S&P 500 - 120 MIN. PERSPEKTIV
Jeg bruker uke, dag, 120 min og 15 perspektiv for å forsøke tidlig å fange opp sentimentendringer som kan
utvikle seg til noe større. 
Trenden i 120 min eller 2 timer chartet holder foreløpig trenden. 
Ingen teknisk skade er inntruffet. 
I hvert fall ikke noe som kan utvikle frykt. 
Dette kan imidlertid endre seg hvis indeksen faller under 3620 og 3600.  
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S&P 500 - 15 MIN. PERSPEKTIV
Litt kortsiktig teknisk skade er inntruffet, men indeksen må falle under 3635 og 3600 for at det blir mer
alvorlig. 
Det er altså for tidlig å konkludere, men det er et faktum at en rekke salgssignaler er utløst i dag-
perspektivet. 
Så følg de nevnte nivåene over. 
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Inside Oslo Børs
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<==== For tidlig å bli
bearish?

Inside Oslo Børs - Tirsdag 5 januar 2021

US YIELDS vs NASDAQ

GOLD

Investorer som ligger short
får skikkelig juling!

OOOPS! Investorer kraftig long + nær rekord belånt....


