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Teknisk analys Placera

V
ärldens börser har bromsat inför 
företagens höstrapporter. Stödet 
från ekonomisk statistik är 
svagt, men expansiv penningpo-
litik globalt är positivt. Mindre 
yviga kursrörelserna brukar be-

tyda lägre risk, men ska nu förmodligen tolkas 
som att en spänning byggs upp. Jag förväntar 
mig att det närmast är hur kvartalsrapporterna 
tas emot som avgör de kommande månadernas 
trendriktning för börsen. Om de tas emot posi-
tivt signalerar det stärkta förväntningar om att 
tillväxten utvecklas bra de närmaste månader-
na. Det omvända skulle indikera att risken för 
en dubbelbotten i den internationella konjunk-
turen fortfarande bedöms överhängande. 

I bakgrunden � nns en långsiktig omvand-
lingsprocess som ger osäkerhet. Den hänger 
samman med en strukturell obalans mellan 
utbuden av arbetskraft och råvaror, och BRIC-
ländernas ökade betydelse i världsekonomin. 
I omstruktureringar brukar börserna pendla 
mellan bottnar och toppar. I den pendlingen 
öppnar en bra rapportperiod på sikt för en 
färd mot tidigare toppar på 1 300 till 1 500 i 
OMXS30.

Börsindex noteras just nu högt i en stor kon-
solidering och har låg volatilitet. Risken är hög. 
Eftersom jag är trendföljare och stora aktier 
pekar uppåt har jag letat efter aktier 
där relationen mellan förväntad 
avkastning och risk är fördelaktig 
för köp istället för blankning.

OMXS30 (1 090)  handlas i en stör-
re övergripande konsolidering. In-
dex är kortsiktigt positionerad för 
rörelse i samband med kommande 
rapportperiod. Volatiliteten är den 
lägsta på 100 dagar. Potentialen 
uppåt är 1 170 om nivån vid 
1 100 bryts med stöd av 
bra rapporter. Om 
rapporterna inte 
överraskar positivt 
� nns potential 
för nedgång till 
stödnivåer vid 
1 000 till 1 020. 

Jag ser ett övergripande positiv scenario om 
rapporterna för det tredje kvartalet tas emot 
positivt. Mitt scenarion byts till negativt om 
index bildar en lägre topp och bryter ned i en 
fallande trend. 

ABB (146,7 kr)  har inte hängt med övriga verk-
stadsaktier efter att företaget lämnade en rap-
port som togs emot väl i slutet av juli. Aktien 
har kommit ned till intressanta nivåer för att ta 
position inför kommande rapport den 28 okto-
ber. Tekniskt öppnar aktiens låga volatilitet för 
uppgång. Historiskt brukar låg volatilitet följas 
av rörelse i den korta trendens riktning, som i 
aktiens fall är uppåt. Målkursen är 159 kr på sex 
veckors sikt. Sätt en stopp på 141 kr vid köp.

Getinge B (156,2 kr) handlas i en större konso-
lidering. I sådana är det lämpligt att köpa det 
som gått ned för mycket och att sälja det som 
gått upp för snabbt. Företagets rapport för det 
andra kvartalet var bättre än förväntat och en 
position i Getinge bygger på att rapporten den 
19 oktober inte överraskar negativt. Möjlighe-
ten att tjäna pengar utgörs av att aktien fallit 
snabbt de senaste två veckorna. Alltför stora 
nedgångar brukar historiskt följas av kortsik-
tiga uppgångar. Målkursen är 166 kr på två 
veckors sikt. Vid ett köp sätt en stopp på 149 kr. 

JM (143,25 kr)  är på väg uppåt efter en bra 
rapport i slutet av juli. Bränsle i aktien 

utgörs av att fastighetsbolagen just nu 
favoriseras på börsen. Möjligheten att 
tjäna pengar på JM utgörs av att den är 

stark relativt andra aktier. Historiskt 
brukar vinnare fortsätta att gå bra. 
Målkursen är 169 kr på sex veckors sikt. 
Vid ett köp sätt en stopp på 136 kr. Rap-

port kommer den 28 oktober.
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Börsen i lugnet före 
rapportstormen

 Teknisk  analytiker.
Hans råd stämmer inte alltid 
överens med Privata A� ärers
    rekommendationer.

Risken är hög kommande veckor. Här är tre kandida-
ter om du tror att rapporterna överraskar positivt.
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JM är en vinnare som har fortsatt 
uppsida. Fastighetsaktier favorise-
ras just nu på börsen.

Getinge har fallit alltför snabbt. 
Det brukar öppna för en kortsiktig 
uppgång.

ABB samlar kraft för en rörelse 
uppåt. Låg volatilitet brukar följas 
av en rörelse i den korta trendens 
riktning.

OMXS30 konsoliderar med låg 
volatilitet under det motstånd som 
� nns vid indexnivån 1 100.


