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U
tgångspunkten föregående 
månad var att index stod inför 
en kraftsamling som utgjorde en 
bas för fortsatta uppgångar ledda 
av SEB A och Swedbank A. 

Denna månad står index inför 
en fortsatt uppgång lett av guldpriset, efter att 
nuvarande konsolidering är över.

Inflationistisk politik i EU och USA utgör 
tillsammans med allt positivare signaler från 
Brasilien, Indien och Kina bränsle för stigande 
kurser. Börsuppgången handlade initialt om att 
ett depressionsliknande scenario framstod som 
alltmer orealistiskt. Just nu prisätter börserna 
alltmer att finanskrisen är över. Den positiva 
börsutvecklingen förväntas pågå så länge som 
EU och USA inte implementerar de så omtalade 
exitstrategierna för den extraordinära finans- 
och penningpolitiken som bedrivs i dag.

Långsiktigt pekar börstrenden uppåt. Risker 
för kortsiktiga bakslag utgörs av en allt sva-
gare amerikansk dollar och att börsen tar höjd 
inför rapportperioden i oktober. Aktieköp bör 
hållas till relativt starka aktier exponerade mot 
tillväxtmarknaderna såsom råvaror eller till 
defensiva aktier inom sektorerna för dagligva-
ror och hälsovård.  

OMXS30 (913) handlas kortsiktigt i en konsoli-
dering. Långsiktigt pekar börstrenden uppåt. 
Motstånd uppåt finns på 920 i OMXS30 och stöd 
på 870-nivån.  Kursmålet de komman-
de veckorna utgörs av 960-nivån.
 
Guld (1 008,30 dollar per uns) 
handlas i en större kraftsamling 
i intervallet mellan 700 till 1 000 
dollar sedan början av 2008. 
Kortsiktigt har guldpriset hållits 
tillbaka av brist på efterfrågan och 
avsaknad av inflation. Guld är just 
nu positionerat för en större 
uppgång mot 1 300 dollar 
på nio månaders sikt. 
Drivkrafterna för 
stigande guldpri-
ser utgörs av allt 
högre efterfrå-
gan från Indien 
och Kina samt 
förväntningar om 

allt högre pristryck pådrivna av inflationistisk 
politik i EU och USA.

Stigande guldpriser är positivt för börsen i 
nuvarande period, eftersom de båda förväntas 
utvecklas positivt så länge som den extraordi-
nära finans- och penningpolitiken fortsätter att 
bedrivas i EU och USA.

Majs (346,50 dollar per skäppa) handlas i en 
större bottenformation i intervallet mellan 320 
och 480 dollar. Grödan har liksom alla råvaror 
pressats av konjunkturnedgången som skett 
i samband med finanskrisen. Majs och övriga 
jordbruksvaror har inte följt med energi och 
metaller uppåt på starkare konjunktursignaler 
i framför allt Indien och Kina. Priset på majs 
och andra jordbruksvaror har även pressats av 
förväntningar om en bra höstskörd.

I nuläget har majs eventuellt nått vägs ände 
nedåt och priset är positionerat för uppgång 
inom ramen för den bottenformation i vilken 
grödan handlas. Fundamentala drivkrafter för 
högre majspriser är en ökad efterfrågan från 
Asien och inflationistisk politik i EU och USA. 
Om majs bottnar så finns det en möjlig upp-
gångspotential mot 640 dollar på nio månaders 
sikt.

Vostok Nafta Inv.  (25,20  kr) handlas i en större 
konsolidering i intervallet mellan 14 till 40 kr. 
Nyväckta förväntningar om stigande priser 

för metaller, olja och jordbruksprodukter 
utgör positivt bränsle i aktien. Möjlighe-
ten att tjäna pengar på Vostok Nafta Inv 

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 38 kr på sex 
veckors sikt. Vid ett köp sätt ett stopp 
på 23,50 kr.

Guldpriset leder 
fortsatt uppgång

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

Max von  
Liechtenstein

Stockholmsbörsen handlas i en stigande trend, där 
index gjort halt inför kommande rapportperiod.
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Börsen konsoliderar under mot-
stånd vid 920 och stöd på nivån 
870. Den långsiktiga börstrenden 
pekar uppåt. 
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Majs har påbörjat en bottenforma-
tion liksom övriga jordbruksvaror. 
Majspriset är nu positionerat för en 
uppgång.
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Vostok Nafta Inv är positionerat 
för en större uppgång. Målkursen 
är 38 kr på sex veckors sikt. Sätt 
ett stopp på 23,50 kr.
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Guldet samlar kraft för uppgång 
mot 1 300 dollar på nio månaders 
sikt. Drivkrafterna är bland annat 
större asiatisk efterfrågan. 
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