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Hej!  
Vi har ett positivt börsklimat i Sverige. OMXS30 har en tydlig stigande 
trend. Världens börser noterade bottnar i januari o februari 2016. 
Svenska börsen gjorde en dubbelbotten på 1247 den 11 feb o på 1246 
den 27 juni. 
 
Den amerikanska börsen vände upp lite snabbare än Europa efter 
botten den 11 feb. DJIA har haft en dubbelbotten på 15.666 den 25 
augusti 2015 o på 15.660 den 11 feb 2016. Efter den 11 feb har index 
haft en tydligt stigande trend med nya All-Time-High-noteringar.  
DJIA: Ny ATH 18.289 (2 mar 2015) o 18.312 (19 maj 2015. Därefter 
nedgång till augusti 2015. Ny ATH på 18.348 den 12 juli o fortsatt 
uppgång till ny ATH på 18.595 (20 jul 2016). Nuvarande ATH är på 
18.636 o gjordes den 15 aug 2016. Sedan dess har vi haft en nedgång o 
en begynnande uppgång. Från 15 aug o 14 sep har vi en triangel-
formation. Förhoppningsvis o troligt får vi ett utbrott uppåt.  
 
Normalt brukar börsen ha en negativ utveckling från maj till oktober. I 
år hade vi Brexit den 24 juni med den efterföljande bankoron i Europa. 
Efter Brexit har börsen utvecklats positivt i hela världen. Detta gör att 
vi i år troligen inte får någon stor o tydlig botten i september eller 
oktober. Rapportsäsongen närmar sig o förväntningarna är ganska låga. 
FED har inte höjt räntan sedan december 2015, så vi har fortfarande 
mycket låga räntor o dessutom tillgångsköp som kraftigt stimulerar 
ekonomin. Kina verkar ha fått bukt med turbulensen från augusti 2015.  
 
Det blir oerhört spännande om vi får ett utbrott uppåt eller nedåt på 
den amerikanska börsen.  
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Säsongsmönster tyder på att vi borde få en bra börs fram till våren 
2017, kanske längre.  
 
OMXS30 har nyss brutit upp över nivån 1446. Den borde ha kraft att 
fortsätta stiga efter utbrottet. Får den amerikanska börsen ett utbrott 
uppåt så kommer uppgången att accelerera. TINA (There Is No 
Alternative) hjälper till med uppgången.  
ATH på 1720 är från 27 april 2015.  
 
H&M har varit i en fallande trend från ATH på 365,40 från 2 mar 2015. 
Vi fick en botten på 236,60 den 27 juni (dvs dagen då svenska börsen 
rasade efter brexit). Vi fick en högre botten, och dessutom en dubbel-
botten på 242,00 den 30 sep o 3 okt. Nästa motstånd väntar på 277,40 
dvs toppnoteringen från 15 aug. Nästa motstånd är toppnoteringen i 
våras på 303,90 från 20 apr. Potentialen för uppgång är stor.  
 
Några kursgrafer: 
OMXS30: http://www.mvu.se/VNG/dgr/OMXS30-20161011C.png 
 
DJIA: http://www.mvu.se/VNG/dgr/DJI-20161011C.png 
 http://www.mvu.se/VNG/dgr/DJI-20161011C2.png 
 
S&P500: http://www.mvu.se/VNG/dgr/S500-20161011C.png 
 http://www.mvu.se/VNG/dgr/S500-20161011C2.png 
 
NComp:  http://www.mvu.se/VNG/dgr/NCMP-20161011C.png 
 
H&M:  http://www.mvu.se/VNG/dgr/HM%20B-20161011C.png 
 http://www.mvu.se/VNG/dgr/HM%20B-20161011C2.png 
 http://www.mvu.se/VNG/dgr/HM%20B-20161011D.png 
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