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INDEKSER

OSEBX 853,12

OBX 785,29

OMXC20 971,1925

OMXH25 3817,1786

OMXS30 1538,7491

EU Stocks 50 3318,15

Dax 30 11902,08

Paris CAC40 5248,91

AEX Amsterd. 545,43

BEL 20 Belgia 3455,5

PSI20 Lisbon 5064,36

Madrid IBEX 35 0

RTSI Moscow 1286,52 Støtte: 828, 818 Motstand: 854, 863

SMI Swiss 9541,97

DJIA 25169,88

Nasdaq Comp 7567,7162

S&P500 2788,86

Nasdaq 100 7245,4029

VIX 17,3

MSCI World 1589,684

KOSPI200 263,93

Shanghai CSI300 3641,1833

Nikkei 225 20942,53

Hang Seng 27114,88

NORWAY 25

Støtte: 750,728 SMA 50 807 SMA200 807

Motstand: 793,803 SMA100 797

Markedsrapport

INDEKSER
OSEBX

Fredag 31. mai var hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX:I) nede og 
testet gulvet i en lang stigende trend. Med testen av det lange 
trendgulvet kan vi se en reaksjon opp. 

50 dagers SMA: 877
100 dagers SMA: 865
200 dagers SMA: 874



GERMANY 30

Støtte: 11500, 11200, 10800 SMA 50 11981 SMA200 11623

Motstand: 11940, 1260, 12560 SMA100 11637

EU STOCKS 50

Støtte: 3100,3 SMA 50 3405 SMA200 3272

Motstand: 3290, 3365 SMA100 3309

Euro Stoxx 50 (EU50.i) ligger i en hurtig fallende sekundærtrend i en lang og svakt fallende hovedtrend. Kursen 
har gitt salgssignal med brudd ned fra en hode-skuldre-formasjon (HS) med indikert kursmål 3100. 

OBX-indeksen (NOR25.I) tester gulvet i den lange stigende trenden. Kursen har støtte i trendgulv og dette 
kan gi en reaksjon opp. Dersom trendgulvet brytes indikerer det i første omgang en utflating av trenden. 

Tidlig i 2019 ga Dax-indeksen (GER30.I / FDXc1 ) et kraftig kjøpssignal med bruddet opp fra en omvendt hode 
skuldre-formasjon (stiplet blå linje). Oppsidepotensialet i formasjonen er tatt ut, men dette er en klassisk 
bunnformasjon. Fra årsskiftet lå indeks i en hurtig stigende sekundærtrend. Denne er brutt. I første omgang 
indikerer det en utflating av trenden. Imidlertid så vi at 100 dagers glidende snitt krysset over 200 dagers snittet 
den 30. mai. De glidende snittene (SMA) ligger nå i en klassisk bullish formasjon med det korteste snittet øverst 
og det lengste snittet nederst. 



FRANCE 40

Støtte: 5060, 4750 SMA 50 5418 SMA200 5183

Motstand: 5260, 5420 SMA100 5248

US 500

Støtte: 2740, 2700, 2640 SMA 50 2869 SMA200 2772

Motstand: 2800, 2870, 2930 SMA100 2802

Den franske CAC40-indeksen (FRA40.I) gitt salgssignal fra en hode-skuldre-formasjon med indikert 
målkurs 4900. Kursen har støtte ved 5060 og ved 4750-nivået som er tilnærmet sammenfallende 
med gulvet i den lange stigende trenden. 

S&P500 (US500.i) har gitt salgssignal fra en hode-skuldre-formasjon med indikert målkurs 2690. 
Neckline (stiplet rød) går like over motstand ved 2800. Kursen har støtte ved 2740, 2700 og 2640. 
På oppsiden ligger det motstand ved 2800, 2870 og 2930. 



US Tech 100 NAS

Støtte: 7140, 7050, 6700 SMA 50 7535 SMA200 7140

Motstand: 7660 SMA100 7261

US 30 WALL STREET

Støtte: 24430,241 SMA 50 26009 SMA200 25419

Motstand: 25160, 25400 SMA100 25663

Nasdaq 100-indeksen (USNAS100.I) faller tilbake i en lang stigende hovedtrend. Gjennom mai 
måned har kursen dannet en fallende sekundærtrend. Kursen tester nå støtte ved 7140 og 7050. 

Dow Jones (US30.I) har gitt salgssignal fra en hode-skuldre-formasjon med indikert målkurs 23600. 
Neckline markert med stiplet rød linje ligger rett over motstand ved 25160. Indeks ser svak ut 
teknisk i det kortsiktige bildet, men på langt sikt ligger Dow Jones-indeksen i en lang stigende trend 
med gulv mellom 22000 og 23000.

RÅVARER



ENERGI BRENT CRUDE

Brent Spot 62,84

WTI Spot 56,4

Henry Hub 2,549

METALLER

Gold Spot 1288,5

Silver Spot 14,494

Platinum Sp. 794

Paladium Sp. 1367,5

Copper CR 2,654

ARGI Støtte: 65, 63, 61.50 Motstand: 65, 67.10, 69.90

Coffee 1,047

Cotton 0,6934

Soybeans 889

Corn 436,25

GOLD.FU

Støtte: 1256, 1240, 1200

Motstand: 1310, 1360

RÅVARER

Kort før årsskiftet stemte brentoljen (LCO.FU) av gulvet i den lange stigende 
hovedtrenden, og satte en omvendt hode-skuldre (IHS) som er en 
bunnformasjon. Neckline i denne formasjonen er markert i grønn stiplet 
linje. Ved utgangen av uke 22 er prisen på vei tilbake til neckline for å 
stemme av denne. Neckline gir noe støtte, og kursen kan reagere tilbake fra 
test av denne. 

Gullprisen har ligget i en mangeårig svakt fallende trend. I chartet over tilsvarer en candle en uke. 
Kursen ligger mellom støtte og motstand ved hhv 1256 og 1310. Dersom vi ser et brudd opp gjennom 
1310 er det sannsynlig med en test av taket i den lange trenden som i skrivende stund går rett under 
1350.



FX

Siste sluttkurs

EURUSD

AUDUSD 0,69102

EURCHF 1,12168

EURNOK 9,75205

EURUSD 1,11281

GBPUSD 1,26083

NZDUSD 0,65069

SEKNOK 0,9198

USDCAD 1,35034

USDCHF 1,00787

USDJPY 109,601

USDNOK 8,76736

USD Index 0 Støtte: 1.1130; 1.1000

Motstand: 1.1218, 1.1340

EURNOK

Støtte: 9.7100; 9,5930; 9,5200; 9,4800

Motstand:  9.8000, 9.9700

FX

Det siste året har EURUSD beveget seg i en lang fallende trend. Kursen beveger seg mellom støtte 
1.1130 og motstand 1.1218. 

EURNOK ligger i en stigende trendkanal på lang sikt. Kursen beveger seg mellom støtte ved 9,71 
og motstand rett under 9,80. Ved brudd på 9,80 er neste tunge motstandsnivå ved 9,97.



USDNOK

Støtte: 8.70, 8.49; 8.40

Motstand: 8.95

USDJPY

Støtte:  108,70; 107,85

Motstand: 110.00; 111; 111.70

USDNOK beveger seg i en rektangelformasjon mellom 8.40 og 8.80 innen en stigende trend. 
Dersom kursen bryter ned er indikert målkurs rundt 8.00. Bryter kursen opp er indikert målkurs 9.20. 

USDJPY ligger i en mangeårig tilnærmet horisontal trend. Kursen faller tilbake innen denne 
hovedtrenden og tester nå støtte ved 108,70.
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