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MARKEDSKOMMENTAR



Omsetningstoppen

Indeksene som trades 
mye holder seg stabilt.

Det er ingen endringer i 
topp 5 på 
omsetningslisten verken 
på 3 måneders eller 1 
ukes sikt.  

Mest omsatte indeks-CFD-er 3 siste måneder

Mest omsatte indeks-CFD-er siste uke



GER30.I
Dagschart (1 candle = 1 dag) Timeschart (1 candle = 1 time)

GER30.I har etablert en stigende trend som går tilbake til november 2020. Gulvet går ved ca 13553 og taket ved 14375. Glidende snitt ligger pent stablet med de korteste snittet øverst og det 
lengste nederst. Dette bekrefter bullmarkedet, men er imidlertid en veldig treg indikator. Volum har vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker styrken i trendbildet. 
Samtidig ser vi at RSI divergerer negativt mot RSI. Det indikerer en fare for at kursen kan reagere ned. 14070 utgjør teknisk motstand, mens 13750, 13400 og 13250 er tekniske støttenivåer. 

I det helt kortsiktige 1-timeschartet at kursen tester en helt kortsiktig fallende trend fra starten av februar (stiplede linjer). Her ser vi også tydeligere den doble topp-formasjonen som også kan 
sees i det mer langsiktige chartet. Denne salgsformasjonen med indikert nedside til 13600 ble utløst med bruddet på 13905. 

Autosignaler



US30.I
Dagschart (1 candle = 1 dag)

US30.I ligger i en stigende trend som går tilbake til november 2020. I starten av november brøt kursen ut av en fortsettelsesformasjon (rektangel indikert med grønne stiplede linjer). Dette var 
et kjøpssignal. Det indikerte kursmål ved 31000 er tatt ut. Glidende snitt ligger pent stablet med de korteste snittet øverst og det lengste nederst. Dette bekrefter bullmarkedet, men er 
imidlertid en veldig treg indikator. Ettersom kursen ligger rundt rekordnoteringer er det ikke etablert motstand i chartet. 31.200 og 30.000 er tekniske støttenivåer.  Onsdag og torsdag i uke 8 
gjorde kursen en reversal (rød skravering). Dette er  en klassisk toppformasjon i candlestick-chartene.  MACD har også tatt en bearish crossover. Det ligger støtte like over trendgulvet som går 
ved 30563.  Trendtaket ligger ved 32212. 

Autosignaler



USTECH100NAS.I
Dagschart (1 candle = 1 dag)

USTECH100NAS.I har brutt en stigende trend som går tilbake til november 2020. Den lengre trenden fra juli 2020 har gulv ved 11990 og tak rett over 14000. Glidende snitt ligger pent stablet 
med de korteste snittet øverst og det lengste nederst. Dette bekrefter bullmarkedet, men er imidlertid en veldig treg indikator. Kursen har motstand ved 13880 og 13480, og støtte ved 13000 
og 12640. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. RSI divergerer dessuten også negativt mot kursen, noe som 
indikerer fare for en reaksjon ned.

Autosignaler



US500.I
Dagschart (1 candle = 1 dag)

US500.I ligger i en stigende trend som går tilbake til november 2020. Trendgulv ligger ved 3809 og trendtak ved 4021. Glidende snitt ligger pent stablet med de korteste snittet øverst og det 
lengste nederst. Dette bekrefter bullmarkedet, men er imidlertid en veldig treg indikator. Kursen har motstand ved 3850 og 3995, og støtte ved 3710 og 3550. RSI divergerer negativt mot 
kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen.

Autosignaler



NOR25.I
Dagschart (1 candle = 1 dag)

NOR25.I tester en trend som går tilbake til starten av november 2020. Trendgulv ligger ved 875, og trendtak rett over 945. Glidende snitt ligger pent stablet med de korteste snittet øverst og 
det lengste nederst. Dette bekrefter bullmarkedet, men er imidlertid en veldig treg indikator. Kursen ligger nær ATH og har derfor ingen etablerte motstandsnivåer. Det er derimot støtte ved 
883, 860 og 833. At RSI divergerer negativt mot kursen er et svakhetstegn ved trenden. 

Autosignaler



©2021 by Christiania Securities AS. Dette webområdet er tilgjengelig fra hele verden, men informasjonen på webområdet er relatert til Christiania Securities og er ikke spesifikt for noe land. Alle klienter kommuniserer 

direkte med Christiania Securities AS og alle klientavtaler inngås med Christiania Securities AS og er dermed underlagt norsk lov. Alle fakta, vurderinger, analyser, prognoser, meninger og annen informasjon (samlet 

”Informasjon”) som gis av Christiania Securities AS samt eventuelle eiere, partnere, styremedlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere eller representanter for disse, enten det er levert på Christiania Securities’ webområder, i 

markedsføringsmateriale, nyhetsbrev, individuelle e-poster og brev, i presentasjoner, individuelle samtaler eller andre former for skriftlig eller muntlig kommunikasjon (samlet:publikasjoner) gis kun for informasjons-

og/eller markedsføringsformål og er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning, og tar ikke hensyn til bestemte mottakeres investeringshensyn, spesielle 

investeringsmål, økonomisk situasjon og spesifikke behov og krav. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, skal ingen publikasjoner fra Christiania Securities AS oppfattes som et tilbud, eller som en oppfordring til et 

tilbud, om å kjøpe eller selge produkter eller finansinstrumenter, foreta en investering, eller delta i en bestemt handelsstrategi. Publikasjoner fra Christiania Securities skal ikke tolkes som råd angående virksomhet, 

økonomi, investering, sikkerhet, juridiske spørsmål, lovgivende spørsmål eller skatte- og regnskapsspørsmål, en anbefaling eller handelsidé, eller andre typer oppfordringer til å handle, investere eller divestere på 

bestemte måter. Christiania Securities er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår på bakgrunn av investeringer som er basert på en oppfattet anbefaling. Christiania Securities iverksetter alle rimelige tiltak for å 

innhente informasjon fra pålitelige kilder, men alle publikasjoner leveres ”slik de er”, uten erklæring eller garanti av noe slag, og Christiania Securities fraskriver seg alt ansvar for publikasjoner som ikke er fullstendige, 

nøyaktige, passende og relevante for mottakeren. Christiania Securities fraskriver seg spesifikt ansvar i forhold til abonnenter, klienter, partnere, leverandører, motparter og andre mottakere for nøyaktigheten i eventuelle 

markedstilbud, enhver forsinkelse, unøyaktighet, feil, avbrytelse eller utelatelse i forhold til markedstilbud, samt eventuell tilbaketrekking av markedstilbud. Publikasjonene fra Christiania Securities oppdateres ikke etter 

utgivelse, og kan på grunn av endrede omstendigheter bli unøyaktige og potensielt villedende etter en viss tidsperiode som avhengig av informasjonen kan dreie seg om alt fra sekunder og minutter til dager, uker og 

måneder. Christiania Securities gir ingen garantier for, og påtar seg ikke noe ansvar i forhold til mottakere for, publikasjoner som blir utdaterte. Hvis en publikasjon har blitt utdatert, har Christiania Securities AS ingen plikt 

til å oppdatere publikasjonen, informere mottakerne om publikasjonen, eller utføre noen andre handlinger.

Risikoadvarsel: Handel med produkter og tjenester fra Christiania Securities kan i tillegg til gevinster også medføre tap. Spesielt handel med girede produkter, inkludert, men ikke begrenset til, fremmed valuta, derivater 

og råvarer, kan være svært spekulativ, og både tap og gevinster kan endres kraftig og uten forvarsel.


