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EQNR:xosl legger frem tall for 3. kvartal 2018 torsdag 25. oktober. Tirsdag og onsdag i forkant av 
resultatfremleggelsen har kursen truet med å bryte trendgulvet. Torsdagens kvartalstall kan fort gi 
fasit på om vi står overfor et kommende trendbrudd, eller om dette bare er en kraftig test av 
gulvet. Ved et eventuelt trendbrudd er det sannsynlig med en utflatning av trenden, eller 
innledning av en mer horisontal utvikling i kursbildet. 
 
Gulvet i den lange stigende trenden ligger rett over 218 kroner. Tidlig onsdag ettermiddag 
omsettes aksjen for 216,40 kroner, etter å ha vært helt nede i 211,2 kroner intradag. Kursen har 
støtte ved 209-210, 200 og 184 kroner, mens det ligger motstand ved 218, 224 og 234 kroner.   
 
Omsetningsvolum har tidligere vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. 
Dette vitnet om et kjøpspress i aksjen. Gjennom oktober har imidlertid dette snudd, og volum har 
generelt vært friskt på svake dager.  
 
RSI nærmer seg oversolgt territorium, noe som kan indikere mulighet for en reaksjon opp.  
 
50 dagers glidende snitt ligger ved 219.696, mens 100 dagers snittet ligger ved 217.529 og 200 
dagers glidende snitt ligger ved 204.367 kroner. En slik «stabel» der det korteste snittet er høyest 
og det lengste er lavest bekrefter den stigende trenden. Vær imidlertid oppmerksom på at 
glidende snitt er en treg indikator.  Skulle vi se en crossover, der 50-dagers snittet faller under det 
nærliggende 100 dagers snittet, vil det være et salgssignal.  
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Kilde: Infront estimates 
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