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MARKEDSKOMMENTAR



Omsetningstoppen

Mest omsatte aksje-CFD-er og aksjer 3 siste måneder Mest omsatte aksje-CFD-er og aksjer siste uke



TSLA:xnas
Dagschart (1 candle = 1 dag)

TSLA:xnas ligger i en lang stigende trend fra mars 2020 der trendgulv går ved 770 usd. Kursen tester trendgulvet. Om gulvet ryker indikerer det i 
første omgang en utflating av trenden. Kursen har marginalt brutt støtte ved 800 USD. 

RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Oppgangen har også kommet på fallende volum, og dette kan 
være et mulig svakhetstegn. Avtakende volum i trendretningen er et varselsignal om at trenden minsker i styrke, og høyt volum ved 
kursbevegelser mot trendretningen er en indikasjon om at trenden er i ferd med å avsluttes. Tidligere har omsetningsvolum vært høyere på 
dager med kursoppgang enn dager med kursnedgang, men gjennom uke 6 så vi dette styrketegnet nøytralisere seg. 

I linjechartet som er innfelt i hovedchartet vises en mulig dobbelt topp-formasjon. Sluttkurser under 790 vil utløse et salgssignal. Dersom 
bruddet kommer på høyt volum, vil det gi signalet styrke. Tilsvarende vil et brudd opp gjennom motstand ved 870-880, helst på høyt volum, 
være et kjøpssignal. Kursen har støtte ved 640, 460 og 390. 

Marketcap 766 mrd USD

Sektor Consumer Cyclical

Subsektor Auto manufacturers

Beta 2,231954

P/E (LTM) 1250,00

Yield (utbytte) -

Salgsvekst 1 år 28,31%

Triangel har brutt støttelinjen (11. feb. 2021). Mulig bearish prisbevegelse de neste 19 
dagene, mot 629,01

Autosignaler



AAPL:xnas
Dagschart (1 candle = 1 dag)

AAPL:xnas har brutt gulvet i en kort stigende trend fra en lang stigende trend fra november 2020. Den lengre og svakere stigende trenden fra 
månedsskiftet juli/august 2020 er fortsatt intakt. Her går trendgulvet ved  114,60 og trendtaket ved 146 usd.

Kursen har motstand ved 137 og 143 usd, og støtte ved 127, 120 og 107 usd. RSI divergerer negativt mot kursen, og ligger i en fallende trend. 
Dette kan indikerer fare for en reaksjon ned. Oppgangen har også kommet på dalende volum. Avtakende volum i trendretningen er et 
varselsignal om at trenden minsker i styrke.

Kursen har også noe støtte i 100 dagers glidende snitt som testes ved utgangen av uke 7. 

Marketcap 2.200 mrd USD

Sektor Technology 

Subsektor Consumer electronics

Beta 1,300198

P/E (LTM) 35,21

Yield (utbytte) 0,63% ltm

Salgsvekst 1 år 28,31%

Autosignaler



NIO:xnys
Dagschart (1 candle = 1 dag)

NIO:xnys reagerer ned etter å ha testet taket i en svakt fallende trend som går tilbake til november. Taket ligger rett under 62,50 usd og gulvet 
ligger ved 38,40 usd. 

Kursen har motstand ved 62,50. Et brudd over dette nivået, helst på høyt volum, vil være et kjøpssignal.  55,40 og 41 usd er nærmeste 
støttenivåer for kursen. 

RSI divergerer negativt mot kursen, og ligger i en fallende trend. Dette kan indikerer fare for en reaksjon ned. Imidlertid har aksjen flere 
styrketegn: Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. I tillegg er omsetningsvolumet betydelig høyere 
på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Så volum viser isolert sett styrke. 

Marketcap 92,3 mrd USD

Sektor Consumer Cyclical

Subsektor Auto Manufacturers

Beta -

P/E (LTM) -

Yield (utbytte) -

Salgsvekst 1 år 58,04%

Autosignaler



AMZN:xnas
Dagschart (1 candle = 1 dag)

AMZN:xnas ligger i en lang stigende trend fra mars 2014 der trendgulv går ved 2080 usd og trendtak går ved 4820. Men mer aktuelt å forholde 
seg til er den svakt stigende trenden fra november (grå skravering) der gulvet går ved 3151 og taket ved 3411. I tillegg har det gjennom det siste 
halvåret utviklet seg en vimpelformasjon (stiplede linjer) mellom 3147 og 3395. Brudd opp fra denne formasjonen vil være et kjøpssignal. 

Kursen har motstand ved 3380, og støtte ved 3320, 3214, 3100 og 3000. 

En stigende trend i RSI bekrefter den positive trenden fra november. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner 
i kursen. I tillegg er omsetningsvolumet betydelig høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Så volum viser isolert sett styrke. 

Marketcap 1.670 mrd USD

Sektor Consumer Cyclical

Subsektor Internet Retail

Beta 1,094051

P/E (LTM) 79,37

Yield (utbytte) -

Salgsvekst 1 år 37,62%

UNDER UTVIKLING: Stigende kine (identifisert 18.02.2021). Formasjonen er fortsatt 
under utvikling. Mulig bullish prisbevegelse mom 3.434,00 innen de neste 11 dagene. 

Autosignaler


