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På Oslo Børs er momentumet hovedsaklig konsentrert om fisk bland de store
selskapene. Og fisk synes jeg blir for vanskelig å kjøpe – kan være at mange nå
kjøper seg inn på nachspielet. Det er få nye setup blant de store selskapene og
det er ikke noen kollektiv momentumforbedring. Forøvrig er konsolideringer
gjennomgangstema, og Norwegian, Hydro, Schibsted, Yara og Subsea har falt
lengst under 50 dagers trendstøtte.

I januar tok jeg frem statistikk fra flere av de største amerikanske
internettmeglerselskapene og disse viste at retail/vanlige investorer hadde
tidenes laveste kontantbeholdning og var meget kraftig posisjonert for videre
oppgang. Det gav oss røde faresignaler. Nå er imidlertid situasjonen en annen, og
retail/vanlige investorer er ikke med hvis markedet skulle stige videre (se neste
side).

Hypotesen som jeg har kjørt på har vært en re-test av den forrige bunnen for
Wall Street (Europa har foretatt en slik test), men jeg er ikke lenger like sikker på
hva Wall Street vil gjøre FØR det kommer en slik test. Det er mulig du synes jeg
vingler, men mine hypoteser er gjenstand for en kontinuerlig revisjon. Spetalen
lærte meg mye og han kunne være ekstremt positiv den ene dagen, men solgte
dagen etter hvis det tilkom ny informasjon som ikke han ikke likte.

Tilkommer det ny informasjon er det viktig å ikke være sta og kjapt tilpasse seg
ny informasjon. Jeg er bear/konservativ kun inntil det punkt hvor det tilkommer
ny informasjon. Det mangler fortsatt data for å forkaste eller utsette hypotesen,
men jeg liker ikke helt sentimentet. En rekke av de tekniske- og sentimentbaserte
analytikerne jeg følger kjører på scenario om nedgang. Det er svært få med
kursmål som strekker seg over forrige topp. Det er faktisk bekymringsfullt når en
test av forrige bunn eller S&P 500 2419 ikke lenger kommer som en overraskelse.

Wall Street – Early Warning kommer
ut senere idag, og her blir
problemstillingen gjennomgått med
objektive indikatorer. Konklusjon:
Jeg ser flere forhold på
sentimentsiden som indikerer at det
er for enkelt med en re-test nå og
derfor jobber jeg med hypotesen.
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NÆR REKORD STOR KAPITALFLUKT FRA WALL STREET

Grafen under viser at investorer strømmer ikke til Wall Street. Stor kapitalflyt
ut av markedet. Dette får en viss effekt, men det er heller et signal på hvordan
sentimentet er i markedet. Mange investorer, og spesielt de som kom inn på
nachspielet i januar har trolig hang-over eller er skremt. Det har vært stor
kapitalflukt i februar, og spesielt i large-cap hvilket kan tyde på at det
institusjoner har solgt. Det stemmer overens med at Wall Street på minst 10 av
20 dager ble solgt ned mot slutten av sesjonen. Beløpet i seg selv er ikke så
stort, men det er heller signaleffekten vi kan ta med oss. Samt at de kjøpte
blindt i januar, og det viste seg å bli feil. Begår de ny feil? Eller er det riktig å
selge? Det er vel ingen som kan besvare dette før man har fasit i hånd.

Sentimentet på Wall Street er faktisk fortsatt contrarian positivt. Skulle
sentimentet løfte seg videre vil trolig S&P 500 ha ledet an.
Sentimentindikatoren viser at investorer er skeptiske, og det er interessant og
gjør at min hypotese om en test av forrige bunn kan bli utsattt.

TD Ameritrade – Investor Movement Index

Dette er en indeks som er konstruert for å speile sentimentet til
retail/vanlige/mindre investorer. Den er ikke basert på et
spørreskjema, men hva som skjer på de enkelte klientkontoer i
meglerselskapet og hvordan de faktisk er posisjonert i markedet.
Indeksen falt 9 % i januar, som var det største måned over måned
fallet på tre år. Det interessante denne gangen var at retail investorer
begynte å selge FØR markedet toppet ut 26 januar. Som følge av at
volatiliteten økte kraftig inn i februar falt indeksen nye 23 %, hvilket
er det største fallet i indikatorens historie. Det er også interessant at i
forkant av fallet i desember og januar hadde mindre investorer vært
netto kjøpere 11 måneder på rad.

Hva jeg vil med dette her er at retail investorer har trolig ikke kjøpt
billett for å delta på en ny oppgang. DSI Sentimentet er fortsatt er på
lave på 44 %, og det er også interessant. Undertegnede er skeptisk
og det er også en rekke andre tekniske analytikere. Får en følelse av å
bli «lurt», men trenger mer bevisførsel for å kunne agere på dette.
En magefølelse basert på sentiment og posisjonering er ikke
tilstrekkelig.

Small-cap sluttet over forrige topp og gikk 
nytt kjøpssignal. Er over 50 dagers 
trendstøtte.

Det er per dato ikke noe i timechartet til S&P 500 som indikerer at en
storm bygger seg opp. Men for det kortsiktige perspektivet og
investorpsykologien vil 2790 være viktig for oppsiden som 2640 vil
være for nedsiden. en indeks mellom disse ytterpunktene =
konsolidering.

Jeg tar meg i det hele tiden at jeg «kjemper» imot chartene og ikke
helt tror på at markedet skal løfte seg vesentlig videre. Rent teknisk er
det klassisk at slike sterke oppganger ikke gir seg uten en kamp og at
det i mange tilfeller kommer en re-test av den forrige toppen eller en
mindre oppgang forbi toppen. Dette er ikke noe nytt og vi har
diskutert det flere ganger, men det nye er at det faktisk kan inntreffe
FØR vi har fått en test av den forrige bunnen. Nasdaq, som er
nærmest all-time high, er således meget viktig. Tar Nasdaq ut de to
foregående toppene kan dette endre sentimentet i markedet. Trenger
imidlertid mer data for å konkludere.
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HEDGEFOND- POSISJONERING I BRENT FUTURES

Kalenderspreadene har trendet kontrollert ned i flere
måneder nå, og både priser og spreader er tilbake til
desember nivåene. Tatt i betraktning at det er opp mot
rekord høye netto long posisjoner i oljemarkedet – Vil
futures investorer bli utålmodige eller er weak-hands
allerede ute av markedet?

Det er nå 544 mill. fat netto long Brent og ratioen mellom
long- og shortposisjoner er på hele 14 til 1. Brutto long
har siden 23 januar falt fra 644 til 585 mill. fat slik at
noen er blitt utålmodige og har solgt.

Snittet for Brent har i 2018 vært på 67 dollar slik at det er
nivået vi skal fokusere på når det gjelder smerteterskel
hvis oljen skal falle videre ned. Kan ikke utelukke at det
kommer fokus på produksjonsøkningen, og da spesielt fra
USA.

I desember var forventningen om at USA produksjonen
skulle øke med 1,3 mill. fat for 2018. Forventningen har
nå økt til 2 mill. fat! Som tidligere kommentert tar USA og
fyller nå hele etterspørselsøkningen og øker sin relative
andel på bekostning av OPEC.

Hvor er smerteterskelen til OPEC og når blir
hedgefondene utålmodige?

Det er det vel få som har et svar på, og WTI har nå fått en
lavere topp nr 2. Scenarioet som ble konstruert i februar
følges til punkt og prikk (sålangt). Jeg bruker 62 for Brent
og 60 for WTI som nivåer hvor selgerne kan begynne å
dukke opp.

Natural Gas konsoliderer oppover på lavt momentum. 

Heating-oil ser svakere ut og kan i likhet med WTI få en ny 
lavere topp.

Lavere topp også for Gasoline. 

Grafen over viser blant annet hvor bra den forrige sekvensen av rekken av 9 +
13 dager over close 4 dager før fungerte for å identifisere toppen. Dagens
situasjon: Oljeprisen har fullført en sekvens på 9 close kurser som er under
close fra 4 dager før og har påbegynt sekvensen på 1-13 dager. Høres kanskje
meget teoretisk ut, men den måler bare hvor "slitne" eller hvor strukket et
aktiva er. Slike signaler gir i kombinasjon av vanlige momentumindikatorer
viktig informasjon om når strikken er for strukket. Når du har hatt en sekvens
på minst 22 dager opp eller ned så bør de fleste ha fått kjøpt/solgt. Nå er
sekvensen på 6 av 13, hvilket indikerer at det er mer nedside i vente.
Salgssignaler også i ukechartet under!

OLJEPRISEN ER FARLIG NÆR VIKTIGE SALGS/SENTIMENT NIVÅER
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XOP – EXPL. & PROD
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Exploration & Production indeksen konsoliderer fortsatt og slik indeksen nå
trender er dette et tegn på stabilisering og ikke forberedelser for en ny
salgsbølge. Skulle Brent/WTI falle under hhv. 62 og 60 vil dette imidlertid
kunne gi en test av den forrige bunnen. Inntil videre er sektoren i
konsolidering og ingen nye signaler gis før ett av de markerte ytterpunktene
blir brutt.

OLJESEKTOR
SENTIMENT & TEKNISK

WTI CRUDE

Oljen følger fortsatt hypotesen fra
februar og en ny lavere topp nr 2 er
etablert. Et fall under 60 på
tiltakende momentum kan øke
usikkerheten kraftig og særlig for de
investorer som har kommet inn
høyt. Faller oljen videre under 60 vil
ALLE investorer som har kjøpt og
sitter ha tap på sine 2018
posisjoner. Det kan bidra med
selgere! Liker ikke formasjonen til
WTI/Brent.

STATUS: NEGATIV

XLE 60 MIN CHART
STATUS: 

KONSOLIDERER
Timechartet viser en
sidelengstrend, men en slik trend
som kommer i etterkant av et sterkt
kursfall skal rent teoretisk bryte ned
i den samme retningen som den
opprinnelige trenden. Men faller
oljen på momentum vil ikke
XLE/XOP bryte opp og det vil
komme en test av den forrige
bunnen. Det vil kunne utsette eller
forkaste mange setup i
oljesektoren. Oljen bidrar med
tiltakende usikkerhet på kort sikt.

STATUS: KONSOLIDERER!
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Analysen fra de tekniske analytikerne hos Goldman Sachs er basert å bølgeteori og jeg tar den
kun med fordi at nedside kursmålene og analysen er omtrent identisk med hypotesen vi har fulgt
de siste uker. Men er bare litt usikker på om markedet først skal foreta en «finte» før det kommer
økt nedside. Er tekniske analytikere nå FOR negative? Hvor er alle som spådde markedet videre
opp i januar? Da var det helt stille om nedsiden. Nå har alle et syn på nedsiden, men få ser
markedet videre opp – fascinerende og interessant.

GOLDMAN SACHS – TEKNISK TEAM – FRYKTER EN NEDGANG TIL 2449

The index saw an initial selloff that was impulsive in nature (wave A). This tends to mean that there’s
likely going to be another impulsive 5-wave decline to complete an ABC 5-3-5 count. From current
levels, an eventual C wave could reach somewhere close to 2,449.

Having said that, it’s not uncommon for wave B to form complex structures (often triangles). Although
ultimately bearish, there’s scope for some initial consolidation/ range-bound price action while still in
the “body” of the February range.

The next significant retrace level below is 61.8% from Feb. 9th at 2,631. The 200-dma will likely be
critical at 2,560. This particular moving average held very well at the prior low. Getting a break below
it would therefore help to confirm that this is in fact wave C targeting at least ~2,449.

View: Could see overlapping price action in between 2,600 and 2,800. A break below the 200-dma
will open up a minimum target down at 2,449. The S&P has an eventual target at 2,449...

An ABC equality from the January high projects down toward ~2,449
Reaching this 2,449 level would also mean retracing ~38.2% of the immediate advance from Feb. ‘16 
(2,467). This would therefore be an ideal target from a classic wave count perspective; that is, if 
correcting the rally from Feb. ‘16. 

As has been discussed in previous updates, the market could also be starting a much bigger/more 
structurally corrective process, counter to a V wave sequence from the ‘09 lows. If that’s the case, 
there should be room to continue a lot further over time. At least 23.6% of the rally since ‘09 which is 
down at 2,352.

Bottom line, it’s worth considering the possibility of continuing further than 2,467-2,449. Doing so 
might imply that this is not an ABC but rather a 1-2-3 of 5 waves down, in a larger degree ABC count 
that could take months to fully manifest. While it is still far too early to make this call, the important 
thing to note is that the 2,467-2,449 area will likely be trend-defining.
View: Watch for either a base or break of 2,467-2,449 support.

Breaking the level risks opening up a lengthier/deeper corrective process.


