Teknisk analys Placera

Fortsatt uppgång
på Stockholmsbörsen
Stockholmsbörsen har de senaste veckorna hållits tillbaka av osäkerhet inför kommande rapportperiod. De
närmaste veckorna väntar en fortsatt uppgång i den
underliggande stigande trendens riktning om inte
rapporterna överraskar negativt.

L

ångsiktigt befinner sig den reala
ekonomin i en smärtsam normalisering av globala obalanser.
Problem och behov av att stabilisera världsekonomin som beror av
nämnda normalisering har mötts
av statlig expansiv fiskal- och penningpolitik.
Tyvärr är en expansiv lånebaserad statligt
finansierad privatkonsumtion ohållbar som
tillväxtmotor, något nuvarande grekiska drama
är en påminnelse om. Positivt är att högre
aktiekurser är beroende av stigande vinster för
börsbolagen. Det är därför viktigt att låta börsbolagens rapporter visa vägen. En bra rapportperiod öppnar för uppgång mot 1 100 i OMXS30
de närmaste månaderna.
Kortsiktigt är Stockholmsbörsen överköpt,
något som begränsar uppsidan. Risken är medelhög. Vi rekommenderar att positionera sig i
den underliggande stigande trendens riktning.
Taktiskt är aktier i sektorerna för material
såsom Lundin Mining liksom sällanköp såsom
H&M intressanta. Fördelen med bolag inom
sällanköpssektorn är att de gynnas av en allt
högre privatkonsumtion och att kostnadsökningar lättare än i tillverkningsbolag
kan överföras på kunderna. Materialbolagen gynnas av en starkare
världskonjunktur.
OMXS30 (1055,3) handlas precis
över vårt tidigare kursmål på 1030
till 1 050 i OMXS30. En bra rapportperiod öppnar för en fortsatt
uppgång mot 1 100-nivån. Index
har stigit snabbt de senaste månaderna och är överköpt.
Utrymme finns för
rapportbesvikelser,
något som begränsar möjligheten
för att spekulera
i enskilda aktier
inför rapporttillfället.
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En positiv rapportperiod i vår
öppnar för en uppgång mot 1 100 i
OMXS30.

Olja Brent
Dollar

Olja (84,80 dollar per fat) handlas i en större
kraftsamling sedan augusti 2009. Stigande oljepriser är positivt för börsen i nuvarande period,
eftersom de båda förväntas stiga så länge som
världskonjunkturen är på väg uppåt. Oljepriset
är en bra indikator för börsutvecklingen som
helhet. En låg volatilitet öppnar för uppgång.
Historiskt brukar låg volatilitet följas av rörelse
i den korta trendens riktning, som i oljans fall
är uppåt. Målkursen utgörs av 90 dollar per fat
på sex veckors sikt.
Lundin Mining (37,10 kr) handlas i en större
konsolidering i intervallet mellan 35 och 41
kr. Bränsle för stigande kurser utgörs av allt
högre metallpriser. Möjligheten att tjäna
pengar på Lundin Mining utgörs av att aktien
fallit mycket de senaste två veckorna. Alltför
snabba nedgångar brukar historiskt följas av
kortsiktiga uppgångar. Målkursen är 39,50 kr
på två veckors sikt. Vid ett köp, sätt en stopp på
34,90 kr. Lundin Minings rapport för det första
kvartalet släpps den 29 april.
SSAB A (132,10 kr) är på väg att bryta upp från
en större konsolidering i intervallet mellan 116 och 132 kr. Möjligheten att tjäna
pengar på SSAB A är att aktiens låga
volatilitet öppnar för uppgång. Historiskt brukar låg volatilitet följas av
rörelse i den korta trendens riktning,
som i aktiens fall är uppåt. Målkursen
utgörs av 142 kr på sex veckors sikt. Vid
ett köp, sätt en stopp på 127 kr. SSAB
släpper den 4 maj företagets rapport
för det första kvartalet.

Max von
Liechtenstein
Är en erfaren teknisk analytiker.
Hans råd stämmer inte alltid
överens med Privata Affärers
rekommendationer.

96

Motstånd

Målkurs

86
76
66
56
Mar

Maj

Jul

Sep

Nov 2010 Mar

Oljepriset har brutit uppåt.
Målkursen är nu 90 dollar på sex
veckors sikt.
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Lundin Mining är positionerad
för en studs uppåt de kommande
dagarna.
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SSAB A är på väg uppåt inför
företagets rapport för det första
kvartalet. Ny målkurs är 142 kr.
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