
Commodities (CRB) 
Commodities, som dækker alt fra metaller, energi (olie, naturgas) til 
agriculture (kakao, kaffe, soya mm.), er i høj grad styret af inflation. 
Her under ses, at en af mine inflationsindikatorer har lavet en 
dobbeltbund og har brudt første modstandslinie. Vi skal ikke ret meget 
højere op før nedtrenden også er brudt. CRB har også brudt sin 
nedtrend. 

 

 
Guld er en leading indicator er commodities. Ovenover ses, hvordan der 
nu er givet købssignal. 
 



 
Den canadiske dollar kan også fortælle noget om hvor CRB skal hen. 
Her ses først et breakout fra CAD og bagefter fra CRB. 
 
 
Kobber 
Kobber ligger stadig i nedtrend på månedsgrafen, dog i toppen af den. 
RSI og Slow stoc. har brudt nedtrend, så det betyder, at kobber nok 
snart følger efter. 
På ugegrafen, som vist her, har kobber brudt nedtrenden. Lukker den 
over 3 USD, så har vi næste købssignal. 
 

 



Et af de andre charts jeg ser på, for af få kobbertrenden be- eller 
afkræftet, er den canadiske dollar og her er der givet købssignal i slut 
juni på ugegrafen (næste købssignal er tæt på). På månedsgrafen kom 
købssignal i oktober. Den helt lange trend er dog ikke brudt endnu. 
 

  
Hvis man vil tage lidt større risiko og købe miner i steder for fysisk 
kobber eller futures, så er her et par spændende selskaber man kan 
dykke lidt ned i. 
Det er kun Aston Bay, Sun Metals og Trilogi Metals, som har givet 
købssignal indtil videre. 
 

 



 

 

 



 

 
 
Konklusion 
Når vi ser frem til 2020, så ser aktier stadig stærke ud og man skal holde 
indtil der bliver givet et salgssignal.  
Det er en god ide at holde godt øje forholdet mellem S&P500 og guld. 
Tipper balancen, skal man rykke over til guld og sølv. Men også 
palladium ser stærkt ud. 
Guld- og sølvminecyklerne som går fra januar til marts og igen fra juli til 
december er ret konstante og nemme at handle på (se chart i bunden). 
Commodities (CRB) har også brudt sin nedtrend og kan give nogle gode 
muligheder. Igen guld og sølv og palladium ser ud til at have mere i sig. 



Jeg holder øje med kobber. Olie og naturgas holder jeg mig fra, i hvert 
tilfælde fra starten af året. 
Man kan med fordel gå ind på http://www.equityclock.com/charts/ og se 
sæsonerne for de forskellige commodies og så få den til at spille med i 
ens trades. 
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