Teknisk analys Placera

Tre starka aktier
på väg upp i höst
Statistiken oroar. Men kraften i företagen borde räcka
för stigande börs de närmaste veckorna.

S

tarka bolagsrapporter men svag
makrostatistik håller kvar Stockholmsbörsen i en större konsolidering. De närmaste veckorna
förväntar jag mig att bolagsrapporterna väger tyngst och öppnar för
uppgångar mot nivån vid 1 120 i börsindex.
Långsiktigt befinner sig världsekonomin i en
normalisering av stora obalanser mellan och
inom olika valutaområden. Att döma av historien brukar justeringar av sådana obalanser
leda till stora prisrörelser, men i en sidlänges
riktning. Det är enklare när finansiella marknader handlas i antingen stigande eller fallande
trender, eftersom de då präglas av faktorer som
tillsammans förstärker trenden i endera riktningen. Prisrörelser i sidled är mer paradoxala
och präglas av faktorer som ger motstridiga
utfall.
I nuläget tycker jag att det är bolagens vinster
som borde avgöra börstrenden. Därför förväntar jag mig uppgångar på aktiemarknaderna
fram till nästa rapportperiod, trots svag makrostatistik.
Du som följt den här spalten de senaste
numren vet att jag är trendföljare. Det betyder
att jag ser bra långsiktiga köplägen när börsen
visar en tydlig uppgående trend. När index
konsoliderar och rör sig i sidled gäller det att
vara kortsiktigare. Att köpa det som gått ner
för mycket och sälja det som stigit för
snabbt. Just nu är vi i det sidgående
läget, som varat sedan i våras. Jag
anpassar radarn efter det och har
den här månaden hittat tre kandidater för kortare affärer.
OMXS30 (1 057) har rekylerat de senaste dagarna och är på väg uppåt
mot tidigare toppar i ett större
intervall mellan stöd på 930
och motstånd på 1 070. Det
som kan driva börsen
mot nivån 1 120 de
närmaste veckorna
är bra rapporter
för det andra kvartalet. För att konstatera en stigande trend vill jag se

ett brott av 1 070, och att det sker med kraft och
med stöd av positiva nyheter. Jag är lite orolig
för att uppgången från maj och framåt har skett
med allt svagare impulser samt att makrostatistiken inte övertygar. Tills vidare håller jag koll
på stödnivån 920. Stockholmsbörsen bör hålla
sig över den för att ett scenario med stigande
kurser mot 1 120 ska vara trovärdigt.
Autoliv (412 kr) har fallit ned efter en uppgång
till 420 kr i samband med rapporten i juli.
En bra rapport för det andra kvartalet utgör
bränsle för stigande kurser. Möjligheten att
tjäna pengar på Autoliv är att aktien är relativt
stark. Historiskt brukar vinnare fortsätta uppåt
mer än börsen som helhet. Målkursen utgörs av
445 kr på sex veckors sikt. Vid ett köp sätt en
stopp på 398 kr.
Getinge B (160,5 kr) är på väg uppåt inom ramen
för en sidåtgående trend. Aktien har fallit
tillbaka efter att den stigit till 170 kr i samband
med rapporten i juli. Möjligheten att tjäna
pengar på Getinge B 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 174 kr på sex veckors sikt. Vid ett köp
sätt en stopp på 154 kr.
Swedbank A (82,1 kr) handlas i en stigande
trend. Bränsle i aktien utgörs av bättre
konjunkturutsikter i Baltikum, där banken tidigare haft problem med kreditförluster. Möjligheten att tjäna pengar
på Swedbank utgörs av att aktien fallit
snabbt de senaste två veckorna. Alltför
stora nedgångar brukar historiskt följas
av kortsiktiga uppgångar. Målkursen är
86 kr på två veckors sikt. Vid ett köp
sätt en stopp på 78,20 kr.
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OMXS30 är på väg upp mot 1 120,
med stöd av företagens vinster.
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Autoliv är en vinnare med potential. Målkursen är 445 kr.
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Getinge samlar kraft för fortsatt
uppgång mot 174 kr.
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Swedbank A har fallit för snabbt
och för mycket. Uppstuds väntar.
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