Teknisk analys Placera

Stigande trend på
Stockholmsbörsen
Index står denna månad inför en uppgång om inte
rapporterna överraskar negativt, vilket vi inte tror.

S

tockholmsbörsen handlas i en
stigande trend, där index gjort halt
inför kommande veckors rapportflod. Utgångspunkten föregående
månad var att index stod inför en
uppgång, medan utfallet i stället
blev en fortsatt konsolidering beroende på en
allt starkare svensk krona.
Aktiv stabiliseringspolitik från EU och USA
utgör tillsammans med positiva tillväxtutsikter
i Brasilien, Indien och Kina bränsle för stigande
kurser. Tyvärr skyler börsuppgången de globala
obalanser som utgjorde grunden för det senaste
årets finanskris. Nuvarande börsuppgång förväntas fortgå så länge som statliga exitstrategier inte implementeras för nuvarande extraordinära finans- och penningpolitik.
Hotet mot börsen utgörs av på sikt stigande
inflation och långräntor som tvingar beslutsfattarna att genomföra en tillnyktring av den
förda politiken.
Långsiktigt pekar börstrenden uppåt. Risker
för kortsiktiga bakslag utgörs av att kommande
rapportperiod är sämre än förväntat – något
som vi inte tror. Aktieköp bör hållas till relativt
starka aktier exponerade mot tillväxtmarknaderna såsom råvaror eller mot aktier tillhörande sällanköpssektorn.
OMXS30 (903) handlas kortsiktigt i en konsolidering. Långsiktigt pekar börstrenden uppåt.
Motstånd uppåt finns på 920 till 930
i OMXS30. Stöd finns på 860- till
870-nivån. Kursmålet de kommande veckorna utgörs av 960-nivån.
Olja Brent (73 dollar per fat)
handlas i en större konsolidering i
intervallet mellan 60 och 74 dollar
per fat. Uppjusterade efterfrågeprognoser för 2009 och 2010 från
både IEA och Opec utgör positivt bränsle för stigande oljepriser. Möjligheten att
tjäna pengar på olja
är att råvarans låga
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. Vid ett köp sätt en stopp på 69
dollar per fat.
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Börsen konsoliderar under
motstånd. Långsiktigt pekar
börsentrenden uppåt.

Olja Brent
Index

Amerikansk 10-årig långränta (3,3 %) handlas
i en större konsolidering. Långräntan steg
snabbt upp till 4 procent från början av januari
till halvårsskiftet efter att marknadsaktörerna
konjunkturmässigt började diskontera en ekonomisk återhämtning i stället för en kommande depression. Räntemarknaden fokuserar nu
på den faktiska inflationsutvecklingen, något
som stabiliserat långräntorna. På längre sikt
talar stigande råvarupriser samt extraordinärt
expansiv fiskal- och penningpolitik i EU och
USA för stigande inflation och långräntor.
För aktiemarknaden är stabila långräntor idealiska för en positiv börsutveckling, eftersom
fallande räntor indikerar att ett depressionsscenario återigen blir alltmer sannolikt. Stigande
långräntor är negativt för aktiemarknaden,
eftersom det signalerar inflationstryck som på
sikt utlöser ett behov i EU och USA att implementera exitstrategier för den extraordinära finans- och penningpolitiken som bedrivs i dag.
Lunding Mining (25,30 kr) handlas i en sidåtgående trend. Företaget gynnas av stigande
råvarupriser, något som utgör bränsle i aktien. Möjligheten att tjäna pengar på Lundin
Mining är att aktien visar styrka relativt
övriga börsen. Aktier som är relativa vinnare brukar fortsätta att vara vinnare.
Målkursen utgörs av 29,50 kr på sex
veckors sikt. Vid ett köp sätt en stopp
på 23,50 kr. Företaget rapporterar den
13 november.
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Oljan konsoliderar och samlar
kraft för en ny uppgångsperiod,
vilket indikeras av uppjusterade
prognoser från IEA och Opec.
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Långräntorna har stabiliserats
och gynnar en positiv börsutveckling. Om långräntorna
stiger blir utvecklingen negativ
då stigande långräntor signalerar
inflationstryck.
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Lundin Mining är positionerad för
en uppgång. Stigande råvarupriser
gynnar bolaget.
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