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From: BERNT
Sent: Sunday, March 25, 2018 2:07 PM
To: VNG
Subject: VNG180325: Dödskors för DAX30 o Euro Stoxx 600

TEKNISK ANALYS av de globala börserna
Dödskors är när MA50 skär MA200 uppifrån o är en ganska opålitlig
signal för nedgång. USA-börserna verkar ha toppat men TA-signalerna
visar fortfarande på stigande trend.
OMXS30 fick ett dödskors redan 31 jan o brukar ge säljsignaler först
av de globala börserna i samband med en längre o större nedgång.
Artikeltips från Dagens Industri!
DI: Signalerna som pekar mot mörkare börstider
(DAX30/Euro Stoxx600, PMI ner/BNP, EUR)
Länk: https://www.di.se/analys/johanna-jeansson-signalerna-som-pekar-mot-morkareborstider/
(bifogar även en PDF-fil men bilden saknas: ART180324.pdf)

MAKRO: Vi har haft en synkroniserad uppgång både på börserna o
ekonomin (BNP o inköpschefsindex). Nu har vi fått svagheter i den
ekonomiska statistiken de senaste veckorna. En stark euro hämmar
ekonomierna inom EMU. Euron är stark trots räntehöjningar av FED i USA
o stora stimulanser från ECB. Många problem inom EMU är fortfarande
inte lösta, t.ex. hög arbetslöshet i medelhavsländerna. Vi har en stor
skuldkris över hela världen. Mycket hög skuldsättning för de största
länderna USA, Kina o Japan. USA jagar länder med stora handelsöverskott,
dvs Kina, Tyskland o Japan. Tyskland o Japan är allierade så de kanske
klarar sig undan importtullar. Kina är en kommunistdiktatur med jakt
på större inflytande o makt i världen, dvs hotar USA mfl.

DJIA: Har brutit ut nedåt ur en triangel-formation. Dessutom ett gap några
dagar senare vid utbrottet den 19 mars. Två stora negativa staplar under
torsdag22 mars o fredag 23 mars. Kommer att testa lågpunkten på 23.360
från fredag 9 februari.
Länk: http://www.mvu.se/VNG/dgr/DJI-20180325C2.png

NCMP: Topp på 7506 den 26 jan. Ny högre topp på 7588 den 12 mars.
Nasdaq brukar toppa sist av de viktigaste globala indexen i samband
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med en större nedgång. Vi har en divergens i RSI för topparna o det är
ett ganska säkert tecken på nedgång. Divergens innebär att den senaste
toppen har ett lägre RSI o uppgången har därmed tappat fart. Dessutom
har DJIA o många andra lägre toppar under januari 2018.
Länk: http://www.mvu.se/VNG/dgr/NCMP-20180325C2.png

DAX30: Nytt ATH på 13.560 från 23 jan 2018. Dödskors den 16 mars.
Lägsta notering på 11.831 den 5 mars. Ny lägre notering på 11.819 i
fredags men en liten återhämtning o stängning på 11.878. Index vände
strax ovanför det psykologiskt viktiga stödet på 12.000 den 9 feb. Stödet
bröts den 2 mar men dagen efteråt vände kurserna kraftig uppåt. I
fredags bröts detta stöd igen o stängde dessutom under 12.000. Troligen
kommer inte index att klara av att gå upp över 12.000 igen.
Länk: http://www.mvu.se/VNG/dgr/DAX-20180325C3.png

OMXS30: Topp på 1678 den 3 nov 2017 men lägre än ATH på 1720 från
27 apr 2015. Ny lägre topp på 1644 från 23 jan 2018. Ny lägre topp på
1594 från 12 mar 2018. Dödskors från 31 jan 2018. Vi fick ett falsk
dödskors den 8 sep 2017. Starkt momentum på börserna i USA fick
den svenska börsen att vända upp. Vid dödskorset i sep så hade vi
stigande kurser o MA200 pekade uppåt. Nu däremot har vi fallande
trend i både MA50 o MA200. I fredags bröts det viktiga stödet vid
1500 men börsen vände upp o visade styrka jämfört med börserna i
övriga Europa. Troligen bryts stödet återigen imorgon måndag.
Länk: http://www.mvu.se/VNG/dgr/OMXS30-20180325C2.png
mvh /Bernt Eklund, junioranalytiker
PS!
Vi kommer troligen att få en MYCKET BRA BÖRSDAG på måndag med
nedgång o panik. Frågan är när vi får en rekyl uppåt. Kan få en rekyl
uppåt i Europa men det avgörs hur USA-börserna går under måndagen.
BLE!

