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FÖRVALTNING

REKOMMENDATION
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Köp:

Opus Group AB

Strategi:

Squeeze
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RÅDGIVNING
Anders Lindström
08-551 051 51
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08-551 051 52

Aktiens (tillgångens) volatilitet är just nu nere på de lägsta nivåerna på 100 dagar. Volatilitet är cykliskt och prognostiserbart. En vändning i den korta trenden förväntas därför fungera
som en katalysator för en expanderande volatilitet i tillgångsprisets nya riktning.
Pris:
Inträde:
Målkurs:
Tidsperspektiv:
Initial stoppkurs:

6,60 kr
I intervallet 6,50 till 6,70 kr
7,26 kr
50 dagar
6,40 kr

Jan Runestam
08-510 661 47
Mikael Larsson
08-510 661 44

Långsiktigt perspektiv

Per Lindström
08-510 661 48
Robert Åström
08-551 051 53
Staffan Krafft
08-510 661 46
Torbjörn Kullgren
08-510 661 42

Diagrammet illustrerar den långa pristrenden. Tillgången har,
som framgår av volatiliteten, konsoliderat en tid. Volatiliteten
har fallit ned till låga nivåer. En låg volatilitet har skapat utrymme för en större prisrörelse.
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Safe Return
Kortsiktigt perspektiv

Företagsprofil
Efter försäljningen av division Utrustning består koncernen från och med 2015-07-01
endast av en division (Division Bilprovning) med två segment; Bilprovning Internationellt och Bilprovning Sverige. Bilprovning Internationellt har bilprovningsprogram i USA,
Kanada, Bermuda, Pakistan och Peru. Opus Bilprovning har 81 bilprovningsstationer i
Sverige.
Händelse/möjlighet
Finansiella priser konvergerar eller divergerar. En konvergerande (divergerande) pristrend är en rörelse mot (från) den finansiella tillgångens historiska genomsnitt. Konvergens innebär att tillgångsprisets volatilitet är fallande. Aktiens (tillgångens) volatilitet är
just nu nere på de lägsta nivåerna på 100 dagar. Volatilitet är cykliskt och prognostiserbart. En vändning i den korta trenden förväntas därför fungera som en katalysator
för en expanderande volatilitet i tillgångsprisets nya riktning.
Strategi
Pris:
Inträde:
Målkurs:
Tidsperspektiv:

6,60 kr
I intervallet 6,50 till 6,70 kr
7,26 kr
50 dagar

Risk
Vi rekommenderar att använda en stopp som ett riskhanteringsverktyg.
Initial stoppkurs:
Glidande stopp:

6,40 kr
Var i kontakt med din rådgivare för utträde
Safe Return Asset Management Nordic AB
Box 3244 103 64 Stockholm Tfn 08-510 661 40
Org. Nr. 556726-4626 Innehar F-skattsedel
info@safereturn.se

Safe Return
Viktig information
Safe Return Asset Management Nordic AB (”Safe Return”) är ett oberoende svenskt värdepappersbolag vars verksamhet inbegriper investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning. Verksamheten utövas under tillsyn av Finansinspektionen. Safe Return tillstånd
omfattar att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument.
Safe Return bedriver ingen corporate financeverksamhet eller handel för egen räkning. Analysen har inte grundats på uppdragsförhållande mellan analyserat bolag/tillgångsslag eller på
ersättning från analyserat bolag till analytiker.
Om Safe Returns analytiker eller närstående till denne/dessa äger värdepapper i det analyserande bolaget eller har ekonomiska intressen i det/de analyserade tillgångsslagen anges
det nedan.
Max von Liechtenstein
Ekonomiska intressen i tillgångsslag: Nej
Intressekonflikter
Safe Return har utarbetat och implementerat etiska regler och riktlinjer för intressekonflikter, vilka bl.a. syftar till att förebygga och förhindra sådana konflikter mellan det externt anlitade utformandet av analyser och Safe Returns verksamhet.
Källor
Teknisk analys baseras på undersökningar av kursrörelser, volatilitet och handelsvolymer
och beaktar inte annan grundläggande fakta om underliggande bolag/varuslag. Åsikten i
materialet kan skilja sig eller stå i konflikt med andra rekommendationer. Denna analys har
tillhandahållits av Safe Return exklusivt för bolagets kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedöms som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser, framåtblickande estimat och rekommendationer kan inte garanteras.
Ansvar
Analysen tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden betraktas som uppmanande, rekommenderande eller rådgivande, vare sig avseende köp eller
försäljning av aktier eller andra finansiella instrument. Analysen tar inte hänsyn till kundens
särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Ett
investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren och en investerare bör söka finansiell
rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta värdepappersinvesteringar och handel med finansiella instrument som omtalas eller åsyftas i analysen. Denna analys
är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Andra källor att beakta bör
bl.a. vara marknadsnyheter och fundamental analys. Safe Return frånsäger sig allt ansvar
för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av
analysen. Ansvar kan heller inte riktas mot Safe Return eller företagets enskilda analytiker.
Risker
Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. En placering kan öka
eller minska i värde eller bli värdelös. Att en placering haft en god värdeutveckling är ingen
garanti för framtiden.
Övrigt
I denna analys har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om det finansiella instrumentet ifråga och en utveckling.
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