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----- Original Message -----  
From: MVU  
To: VNG  
Sent: Wednesday, August 02, 2017 11:34 AM 
Subject: VNG: DAGENS ANALYS av börsläget! TRENDBROTT?! 

 

DAGENS ANALYS 2017-08-02 www.MVU.se/VNG/  

Hej! 
Vi har fått flera säljsignaler i OMXS30 sedan toppen  
på 1655 den 9 juni. MA20, MA50, MA200, MA50/MA20,  
lägre topp mm. Den senaste säljsignalen är från MA200 

o genombrott av nivån 1557. Två toppar i februari på  
1557, botten 18 april. (se bifogat kursdiagram) 
Vi har fått en ganska tydlig FALSK SÄLJSIGNAL, vilket  
innebär ett bra KÖPtillfälle! 
Analys av det globala konjunkturläget men speciellt Kina.  
DI: Kopparpriset upp - spekulativa positioner  
(tyder på stabilare konjunktur i Kina) 
Länk: https://www.svd.se/kopparpriset-upp--spekulativa-positioner 

 
Under 2007 så toppade OMXS30 o OMXSPI i juli medan 
toppen i USA (DJIA/NComp) kom först i oktober. Bubbla 
i Hang Seng under 2007, med en uppgång från 20.000  
till ca 30.000 på ca ett halvår. Topp (ATH) på 31.638 den 
30 oktober. Jag håller med om att det finns ett liknande 
mönster i år. Dessutom har Johnny Torsell lovat att vi  
får en långsiktig topp under perioden juni 2017 - maj  
2018. Dessutom kommer det att gå snabbt när ned- 
gången kommer. 
Inköpschefsstatistiken ser fortfarande mycket bra ut, 
men har blivit lite svagare. 
 
Kursdiagram Länk:  
http://www.mvu.se/VNG/dgr/OMXS30-20170801C.png 
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PORTFÖLJFÖRSLAG! 

Autoliv SDB  876,50 

Getinge B  141,10 

H&M B   221,90 

SSAB A     40,62 

Swedbank A  212,00 
 
OMXS30  1561,6 
 
Autoliv rasade i samband med rapporten. Förlorare under 2017: -14,9%.  
Getinge gör nyemission o har haft 3-4 år med problem. Förlorare sedan 9 juni: -23,3%.  
H&M är det mest ratade bolaget inom OMXS30. Förlorare under 2017: -12,2%.  
SSAB har överraskande bra resultat för Q2. Vinnare sedan 9 juni: +9,4%.  
Swedbank: bankerna gynnas av högre räntor. Vinnare sedan 9 juni: +0,3% (bästa bank).  
 

Länkar:  
http://www.mvu.se/VNG/dgr/ALIV-20170802C.png 
http://www.mvu.se/VNG/dgr/GETI%20B-20170802C.png 
http://www.mvu.se/VNG/dgr/HM%20B-20170802C.png 
http://www.mvu.se/VNG/dgr/SSAB%20A-20170802C.png 
http://www.mvu.se/VNG/dgr/SWED%20A-20170802C.png 
 
Det är alltid en STOR RISK vid BOTTENFISKE, var försiktiga!!! 
Hög värdering ökar risken. TOPP o sedan nedgång kommer 
troligen inom det närmaste året. Sedan KRASCH!!! 
MÅL: bättre än index till 17 april 2018. 
 

Lycka till med era aktieaffärer!!! Bernte  
www.MVU.se/VNG/ epost: BERNT@mvu.se 

OBS! Konfidentiell information!!! © Bernt L Eklund 
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