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God Morgon! 

 

OMX-INDEX (1488,40): Uppgångsfas pågår! 

Det fanns köpare i Stockholm i går, och OMX-index tog 

fart uppåt inne i sin positiva kanal. Stockholmsbörsen steg 

+0,65 % och en klassisk 10-punktare till 1488,40 under 

stabila förhållanden. 

 

ECB höll som väntat ränta oförändrad på 0 % och det 

enda som sänkes var ett hundratal flaskor bubbelvatten. 

Det var trots allt ännu en Loka-fest! 

 
-Ingen fart på räntan varken upp eller ned – 0 % rules ye! 

 

 
-Vad gör egentligen ECB på dagarna? förut att dricker 

Loka?  

 

Nä förresten jag tar tillbaka frågan, jag vill inte veta! 

 

----------------------------------------------------------------------- 

RAPPORTPERIODEN Q4 2018 

Nu på morgonen har Ericsson släppt sin Q4-rapport! 

   
Ovan: Christer Gardell och Börje Ekholm har lyckats bärga 

Wasa Skeppet! Wow! I bland är riskkapitalisterna, 

hedgefondförvaltarna, och Wallenbergarna allt bra att ha… 

 

Det justerade rörelseresultatet blev bättre än väntat +2,7 

mrd mot väntade +1,6 mrd.  

 

Bruttomarginalen blev +32 mrd mot väntade +31,7 %. 

 

Försäljningen landade på 63 mrd mot väntade 61 mrd. 

 

Rent tekniskt befinner sig Ericsson i en långsiktig 

köpsignal på väg upp mot 100 kr.  

 

 
ERIC dagsdiagram: Befintlig köpsignal sedan riktigt långt 

tillbaka! Källa: Infront 

 

 

Äntligen kommer rapportperioden igång på allvar! Nästa 

vecka börjar rapporterna dunka in, och på måndag är det 

Atlas Copco, och på tisdag flera bolag – bland annat 

BANK! I form av Swedbank! 

 

 
 

LATHUND: Bolagsrapporter Q4, datum och tider 

http://www.tasajten.se/2019/01/21/lathund-inf%C3%B6r-

q4-2018-datum,-tider-och-resultat!-41535203 
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http://www.tasajten.se/2019/01/21/lathund-inf%C3%B6r-q4-2018-datum,-tider-och-resultat!-41535203
http://www.tasajten.se/2019/01/21/lathund-inf%C3%B6r-q4-2018-datum,-tider-och-resultat!-41535203


----------------------------------------------------------------------- 

BÖRSEN I USA 

I USA blev det en lugn dag och SP500 stängde oförändrat 

till +0,14 % 2642,33. 

 

 
SP500 

USA:s största bank JP Morgan, har tagit sig tillbaka upp i 

sin kanal 105-120 dollar. Detta tänder förhoppningarna 

om en möjlig test av mid-range eller till och med 

kanaltaket (all-time-high) på sikt!  

 

Gogogogogogo! 

 

 
JP Morgan (JPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

TEKNSK ANALYS (OMX) 

Ur det kortare perspektivet så har vi som bekant en 

”running correction” identifierad. Om detta är korrekt -  

skall OMX börja rusa uppåt med allt starkare kraft! 

 
OMX intraday 

 

Om vi zoomar ut kan vi i dagsdiagrammet se att RSI-

kurvan som vi nu följer mer noga än vanligt – har brutit 

upp genom sitt kanal-tak. Detta indikerar på att OMX strax 

skall göra likadant: 

 

 
OMX dagsdiagram 

 

Den tekniska analysen är allt jämt positivt tiltad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



----------------------------------------------------------------------- 

UTSAGAN – THE OMEN 

Den positiva färdplanen är redan fastslagen!  Börsen är 

på väg uppåt!  

 

OMX befinner sig sannolikt i punkt 3  

 

Färdplanen: 

1: Lull-lull  

2: Mer lull-lull 

3: Q4 – OMX söker sig uppåt 

4: USA/KINA avtal senast 1 mars 2019. 

5. Short-squeeze och uppgång! 

 

Sammanfattningsvis: Uppgångsfas pågår efter en 

”running correction”, och marknaden är på väg upp mot 

1500-1530 i första hand med potential till betydligt mer! 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

Nivåer för OMX-index: 

Motstånd: 1520 

Motstånd: 1500 

Stöd: 1480 

Stöd: 1455 

Stöd: 1380 

 

 

 

 

 

  



 

 

Disclaimer - friskrivning 

Att handla aktier är extremt farligt. Detta marknadsbrev 

skall på inget vis ses som någon rekommendation att 

handla aktier, index eller andra finansiella instrument. 

Vare sig köpa eller sälja. Trendnailer AB som ger ut 

tasajten.se ersätter varken förlust eller utebliven vinst, av 

vilket slag än må vara. Tänk på att en professionell 

traders aldrig låter en enskild affärsidé skada sin portfölj 

med mer än cirka -2 % som tumregel. 

Trendailer är en politiskt och religiöst oberoende 

tidskrift, men som dock söker alla chanser som finns till 

att driva med svenska partiledare och riksbankschefer i 

synnerhet. Jag ber redan nu om ursäkt om du tar illa  

upp för mina humorbefriade skämt – hoppas bara mina 

 skämt inte är mer oförskämda än EU:s kommissionens 

örfil på vår statsminister (se länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=XPgiI46FCDU 
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