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MARKEDSKOMMENTAR
Fortsatt er kjøp av dipper den aktive strategien på Wall Street og det fungerer!
2 % ned i Nasdaq futures ble brukt til å kjøpe inn aksjer.
Mega Caps, som Amazon, Apple, NVDA, Netflix, Google og Facebook har gjort lite ut av seg de siste ukene.
Synes det begynner å danne såkalte våte snøskavl formasjoner før det knekker ned av sin egen tyngde. 
De ble forsøkt løftet onsdag, men det feilet og de sluttet bra ned. Er dette et tegn?
Gikk gjennom mine vanlige tekniske indikatorer for Wall Street og det er ikke slik at de står på noen linje
og indikerer en salg/utvidet korreksjon.
Antar at vi denne gangen ikke skal få et forvarsel, som ble resultatet i 2018 hvor det falt 12 % på 9 dager.
Det finnes nesten ikke short-investorer igjen og det å posisjonere seg for nedside i dette markedet blir
nærmest umulig. Merker at jeg begynner å bli sliten av å være forsiktig.... Tegn i tiden?
Nå er dippen kjøpt og alt er som vanlig.
Det må inntreffe noe som er nytt før investorer blir motivert til å selge. 

Utviklingen på Oslo Børs er fortsatt selektiv, men sterk. Er oljeaksjene de neste som blir tatt tak i? 

Det at oljeprisen styrker seg og kan være på vei mot 58 gjør oljeaksjene sterke. 
Mange av de mindre har allerede steget en del, men det kan være mer igjen å hente. 
Equinor ligger an til å ta ut den lange nedtrenden og det meste av motstand, hvilket kan tilføre ytterligere
momentum. 
Sektoren i statene blir tilført positivt momentum og en rekke av aksjene ser  bra ut teknisk. Da går de
norske også.
Det kan sørge for at både Equinor og AkerBP, som begge har brukt de siste uker på å konsolidere, kan
bryte ut og utløse kjøpssignalene. 
Det kan gjøre Oslo Børs ytterligere sterk. 
Oslo Børs har utløst et nytt kjøpssignal ved 1028, hvor kurspotensialet er opp mot 1113. 
Det er ikke helt urealistisk hvis de store aksjene igjen blir tatt tak i. 
Det så vi klare tegn til på onsdag, da Equinor, AkerBP, DNB, Yara, Norsk Hydro, og Storebrand fikk bra løft. 
Vi ser også av de horisontale grå volumsøylene i uke chartet at det er svært lite med overliggende
motstand for indeksen fra dagens nivåer og videre opp. 
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BRENT + XLE ENERGY, POSITIVT MOMENTUM!

Siden forrige uke har vi påpekt
muligheten for at Brent skulle
kunne utløse et kjøpssignal ved
53, kursmål 58. Utløst tirsdag!

Rett ned på mandag, det ble en
negativ key-reversal, kraftig
opp igjen på tirsdag på OPEC+
nyheter. Dette bidro med de
nødvendige tilbudsimpulsene
til at kjøpssignalet ble etablert. 

I uke perspektivet ser det tungt
ut for at Brent skal klare å stige
særlig lenger enn opp til 60-
nivået. Kan selvfølgelig
overskyte, men vi ser at det
kan vente mange selgere
omkring dette nivået. 

I tillegg har trenden siden
november ikke vært preget av
et høyt momentum og den har
beveget seg innenfor en
relativt trang kanal. 

Min hypotese er at oppsiden på
kort sikt synes å begrense seg
til 58-60 nivået, men dette er
tilstrekkelig til å skape et
positivt sentiment på kort sikt
for oljeaksjene. 

U
K
E

C
H
A
R
T 

 
D
A
G

C
H
A
R
T

U
K
E

C
H
A
R
T 

 
D
A
G

C
H
A
R
T

Den amerikanske oljesektoren
ved XLE Energy ETF viser to ting
i uke chartet nå. 1) Den befinner
seg fortsatt i en nedtrend og
den er ikke brutt. 2) Den
kommer opp fra en høyere bunn
og det øker mulighetene for at
den kan bryte og gjennom det
signalisere at kjøperne er i
flertall. 

Det samme ser vi i dag chartet
hvor den tester forrige
desember topp og den samme
toppen av nedtrenden. Klarer
sektoren å bryte ut her kan den
gå langt.  

Volumet fremviser en
tiltakende tendens og det viser
at interessen er økende. Siden
den nettopp har gått gjennom
en konsolidering øker
sannsynligheten for at den kan
komme til å bryte.   

Et brudd vil øke mulighetene for
at AkerBP og Equinor kan ta ut
sine potensialer. Men XLE har
ikke brutt enda så det blir å
spekulere uten full teknisk
dekning.

XLE 

BRENT
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SELSKAPER MED POSITIVT MOMENTUM

Equinor nærmer
seg kjøpssignalet ved
152,20. Potensialet til
kjøpssignalet er opp mot 168. 

Oljeprisen drar seg videre og
Equinor nærmer seg et meget
viktig teknisk nivå. 

Skulle den bryte over 150-152
motstanden vil det kunne bli
tilført et skikkelig momentum.

I dagchartet har kursen
beveget seg bra i den
kortsiktige opptrenden den har
etablert. Skal den bryte
gjennom og bryte mønsteret?

I følge mønsteret skal trenden
stoppe den ved 155 eller er
bruddet over nov og des
toppene mer signifikant på kort
sikt.

Sterk sektor + oljepris kan gi
sterke impulser som bryter
mønsteret i den korte trenden
slik at potensialet øker.  Men vi
ser at de norske selskapene
står ovenfor den samme
toppen av den mellom-
langsiktige nedtrenden. Skal
først mot 155!
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AkerBP brøt opp igår og det
ble utløst et nytt kjøpssignal
ved  226,50 (over forrige topp),
kursmålet er økt fra 263 til
265. 

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.

I det kortere dag perspektivet
har AkerBP omtrent det
samme tekniske mønsteret.
Brutt over de forrige toppene,
men nærmer seg toppen i den
helt korte trenden. 

Potensialet i følge
Point&Figure chartet er langt
høyere enn dette. Et lite
teknisk dilemma altså.  

Vil vurdere å ta inn en 15 %
vekt idag!

AKRBP

EQNR
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SELSKAPER MED POSITIVT MOMENTUM

Borr steg i statene på mandag,
Oslo fulgte opp med en 20 %
intra dag oppgang onsdag. 

Sluttet imidlertid opp 10,5% og
det indikerer at det kom inn
selgere. Når dette skrives er Borr
opp  2,7 % i statene og det skaper
litt usikkerhet omkring et videre
potensiale. et kun er omsatt
430k. Ikke den store interessen
fra amerikanerne altså! Kun
norske småsparere som kjøper?

Det er hevet over enhver tvil om
at rigg sektoren har problemer
og en oppgang mot 58 for Brent
vil ikke rette særlig på dette i det
korte perspektivet. Men ser vi på
Transocean, det mest solide
selskapet, har denne steget fra
0,60 til 2,80 siden november. Kan
derfor Borr komme etter?

Selvfølgelig er det mulig og Borr
kan i dette momentum markedet
stige til 10-12 på noen få dager. 

For de som liker å ta risiko kan
Borr bli en kortsiktig kandidat,
risky, men kan gi god reward.
Nytt kjøpssignal utløses ved
8,75, kursmål 11,67! Risky!
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Mowi steg i forrige uke opp til
toppen av det som kan bli
toppen til en mellomlangsiktig
nedtrend. Det kom altså inn
selgere som torpederte
bruddet over forrige topp og
kjøpssignalet med potensiale
til 203. 

Går vi ned på det kortere
perspektivet ser det ut som at
den trender positivt, hvor den
befinner seg omtrentlig i
midten av kanalen.  

Ikke nødvendig å gjøre noe
foreløpig da forholdet mellom
kjøperne og selgerne er ikke
klarlagt. Vi må derfor avvente
nye signaler for retningen. 

Klarer kursen å fremvise
fornyet styrke ved å stige mot
eller inn på 190-nivået øker
det kortsiktige potensialet. 

Da øker det kortsiktige
potensialet til intervallet 203-
207. Avvent, men følg den
siden trenden på kort sikt er
positiv. 

MOWI

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. 

Sterk oppgang fra oktober til
slutten av november, kontrollert
konsolidering slik at gevinster
kunne realiseres og nå fornyet
momentum. Det er positivt. 

Kursen kommer opp fra en høyere
bunn og det er også positivt. Den
står også ovenfor flere tidligere
topper (apr- juli 2019 og august
2020) som kan dempe
potensialet. 

Vanskelig å vite om dette
betyr noe  i et slikt marked som vi
når har. Det meste går og pengene
blir beholdt i markedet - sektor
rotasjoner. Nå ser det ut som at
penger kommer inn i de store
igjen. Samsvarer med at
konsolideringen kan være over.

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. 

U
K
E

C
H
A
R
T 

 
D
A
G

C
H
A
R
T

U
K
E

C
H
A
R
T 

 
D
A
G

C
H
A
R
T

Subsea7 har også samme
situasjon som mange av de
øvrige olje- og oljeservice
selskapene. Befinner seg på
nivåer som tidligere er blitt
avvist av selgere. 

De grå horisontale
volumsøylene, akkumulerer det
som er omsatt på de respektive
nivåer sett innenfor
perspektivet i chartet - her fra
2018.

Disse viser nå at kursen
befinner seg rett under viktige
nivåer hvor det er omsatt mye
aksjer. I klartekst vil mange få
igjen pengene sine og det betyr
at mange kan være selgere. 

I dag chartet ligger kursen
oppunder toppen i den korte
trendkanalen. Har forsøkt å
bryte gjennom mange ganger
men er blitt avvist av selgere.
Ble det også igår.  Klarer kursen
å stige inn på 90 nivået og utløse
kjøpssignalet ved 90 øker
potensialet i følge formasjonen
til kun 94,50. Litt dårlig
potensiale. Men følger den.

SUBSEA 7

YARA
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SELSKAPER MED POSITIVT MOMENTUM

TGS utløste et kjøpssignal ved 135
hvor kurspotensialet var 146. Dette
ble nesten innfridd onsdag, men jeg
liker denne formasjonen godt. 

Kursen gikk fra 85 til 140, brukte
halve november og desember på å få
ut selgere med gevinster. 

Dette gav en kontrollert
konsolidering og det ble ikke
etablert noen teknisk skade.
Forsøkte å bryte ned under 120-
nivået og da så den stygg ut, men det
ble en finte og ble avslutningen på 
konsolideringen. 

Det kom inn kjøpere og kursen er nå
på kursmålet. Men det ser visuelt
teknisk ut som at det er mer igjen å
hente. At TGS i et sterkt,
understreker at markedet/sektoren
må forbli sterkt, så kan TGS basert
på tidligere bevegelser stige videre
opp mot 160-165. 

Dagens marked er ekstremt og man
kan ikke utelukke noe som helst.
Eller man kan ikke si at noe er
urealistisk.

Investorer som liker risk/rewarden
kan kjøpe TGS, plasser imidlertid en
tett stop-loss. 
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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 utløses et nytt kjøpssignal
ved kurser over 16,50 hvor
kursmålet er opp mot 20. 

I dagens ville marked kan jeg
ikke utelukke noe som helst og
jeg blir ikke overrasket om REC
kan gå mot 18 eller ta ut
kursmålet ved 20. 

RECSI

TGS
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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 litt om stemningen i markedet. Nå har mange
selskaper steget ekstremt. Det er altså mange investorer som har gode gevinster, mange har kommet
inn høyt og volumet er høyt.
Dette betyr at når det, understreker når det begynner falle, kan utslagene bli svært store.
Kombinasjonen av selgere som ikke ønsker å miste sine gevinster, tap fra investorer som kom inn høyt
kombinert med en situasjon hvor det er færre kjøpere kan bli en svært giftig cocktail. 
Dette er ikke noe hokus-pokus med dette da dette er ren psykologi.
Man vil ikke tape penger og det er en sterk drift. 
Man skal være meget forsiktig med å avvise en slik situasjon.
Det kan bli særdeles dyrt når stemningen snur og det vil det på et tidspunkt alltid gjøre. 
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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 og under 30 som oversolgt. 
Det begynner å samles mange selskaper på samme side av båten nå.
Ingen oversolgte selskaper, kun noen nøytrale betyr i klartekst at tidevannet har løftet alle båter. 



10

S&P 500 - DAG PERSPEKTIV
S&P steg opp i ny all-time-high, men hadde ikke styrke til å
holde seg ovenfor. 
Sluttet ned igjen i formasjonen og under flere av de siste
toppene. 
Litt usikker på hvordan jeg skal tolke dette og om dette er
ett ledd i en negativ brekkstang-effekt. 
Merker bare på meg selv at det begynner å bli særdeles
vanskelig å være negativ og skeptisk. 
Det vil jo bare ikke ned, men samtidig så er indeksen
omkring det samme nivået tilbake til tidlig i desember.
Slik at indeksen har ikke klart å holde på erobret terreng. 
Har ikke mottatt noen nye signaler og indeksen vil nå måtte
stige forbi onsdagens topp, med litt margin eller under
mandagens bunn for å signalisere tegn på svakhet. 
Noen av indikatorene ligger i salg og vi får se om dette betyr
noe. 

Mega Caps åpnet omtrentlig slik
som de sluttet. Flere av de var
nesten helt oppe på 0 før det kom
inn ny svakhet. Det er selgere i de
aksjene, som har brakt markedet
opp. Betyr dette noe? Grunn nok
til å følge de for drar de kraftig
videre ned øker risken!
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S&P 500 - 120 MIN PERSPEKTIV
Ingen nye signaler er mottatt fra det kortere 120 min perspektivet. 
Opp i ny topp, men sluttet ned mot slutten. 
Fortsatt i opptrend, men vi får se om den begynner å miste momentum. 
En rekke indikatorer indikerer at markedet begynner å bli slitent. 
Merker at jeg blir sliten av å skrive det også, slik at det kan også være et tegn i tiden.
Tekniske- og sentiment analytikere er gjerne de siste som gir opp markedet. 
Under forrige bunn  og 3620 kan bety at noe har endret seg i markedet. 
Kan være et sentimentskifte.
Juryen er ute slik at det er bare å avvente. 



12

S&P 500 - 15 MIN PERSPEKTIV
Fortsatt i opptrend, men markedet ble altså solgt ned mot slutten. 
Opp mot toppen av trenden, ny all-time-high, men ble igjen avvist. 
Brutt stigningstakten i oppgangen fra forrige uke, hvilket indikerer bortfall av momentum - slitent?
Tidligere brudd av stigningstakt har medført korreksjoner. 
Men det er for tidlig å være bastant, men konstaterer at indeksen igjen ble avvist. 
Dette kan bety at markedet trekker inn mange nye investorer samtidig som markedet ikke klarer å
beholde nytt erobret terreng.
Ingen signifikante tekniske nivåer er brutt og vi må avvente først 3640, 3620 og under 3600 vil en
korreksjon kunne være et faktum. 
Over onsdagens topp kan de siste dagers oppførsel gjentas. Vanskelig å vite når slike sterke markeder
topper ut. 
Vi har noen indisier, men harde bevis har vi foreløpig ikke mottatt.
Skal si ifra når indikatorene begynner å stille seg på linje. 
Vær forberedt på å agere hurtig....
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Inside Oslo Børs
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<==== For tidlig å bli
bearish?

Inside Oslo Børs - Torsdag 7. januar 2021

US YIELDS vs NASDAQ

GOLD

Investorer som ligger short
får skikkelig juling!


