AKTIER

Bankerna pressar
börserna för hårt
En ny våg av bankskräck
sänker börserna. Får vi
trots allt hyfsade
rapporter kan trycket
lätta.
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tockholmsbörsen har fallit drygt 15
procent sedan den senaste toppen 7
januari. Utgångspunkten i föregående månads nummer var att OMXS30
stod inför en uppgång fram till början av
januari. Denna månad pekar den tekniska analysen på fortsatt nedgång, men
först efter en rekyl uppåt i samband med
månadsskiftet.
Långsiktigt är börstrenden fortsatt

negativ och ger anledning till skepsis. Får
vi en hyfsad rapportperiod är det troliga
scenariot fortsatta rörelser i sidled, där det
gäller att köpa i svackor och sälja efter styrka. Problemen inom banksektorn innebär
en hög risk för bakslag. Den som gör affärer rekommenderas att använda stoppar
och köpa aktier i starka sektorer som hälsovård, sällanköp, IT och teleoperatörer
när de har rekylerat ned. Och att blanka
förloraraktier i svaga sektorer för finans,
industri och material när de har rekylerat
upp. För den försiktige rekommenderas
ett sparkonto eller
statsskuldväxel.
OMXS30 (598)
handlas i en fallande trend inom
ramen för en större
sidledes rörelse med
stöd mot vidare
nedgång på indexnivåerna 560–
600 och motstånd för
l

uppgångar över 700–720. Dagarna före
månadsskiftet mellan januari och februari innebär allt som oftast stigande kurser
som en säsongseffekt. Det vore därför inte
förvånande om index studsar upp från
motstånden 560–600 upp mot 650 i början av februari. Om börsen sedan håller
sig kvar ovanför indexnivån 560–600 eller
faller under beror främst på hur rapporterna tas emot.
Unibet SDB (113,50 kr) handlas i en
sidåtgående trend. Spelföretagen tillhör
den starka sektorn för sällanköpsvaror,
vilket kan ge bränsle för uppgång. Möjligheten att tjäna pengar på Unibet SDB
är att aktien visar styrka relativt övriga
börsen. Aktier som är relativa vinnare
brukar fortsätta att vara vinnare. Målkursen utgörs av 121 kr på sex veckors
sikt. Vid ett köp sätt en stopp på 108 kr.
Företaget rapporterar den 18 februari.
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Tele 2 B (66,75 kr) rör sig sidledes i
intervallet mellan 57 och 80 kr. Företaget
tillhör den starka sektorn för teleoperatörer, vilket kan ge positivt bränsle. Möjligheten att tjäna pengar på Tele 2 B utgörs
av att aktien fallit mycket på kort tid de
senaste veckorna. Alltför snabba nedgångar brukar följas av kortsiktiga uppgångar. Målkursen är 73 kr på två veckors
sikt. Sätt stoppkursen på 62 kr vid köp.
Företaget rapporterar 10 februari.
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Skanska B (67 kr) handlas i ett större
kursintervall mellan 54 och 77 kr. Företaget tillhör den svaga industrisektorn,
där byggbolagen ingår, vilket talar för
nedgång i aktien. Möjligheten att tjäna
pengar genom att blanka Skanska B
utgörs av att aktien rekylerat upp och är
relativt svag. Aktier som är relativa förlorare brukar fortsätta att vara förlorare.
Målkursen utgörs av 54 kr på sex veckors
sikt. Vid en blankning sätt en stopp på 74
kr. Företaget rapporterar 6 februari. n
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Tydliga stöd ger chans för en rekyl uppåt över
månadsskiftet januari och februari.
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Unibet SDB är stark och en mindre rekyl nedåt
öppnar möjlighet att köpa aktien.
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Tele 2 har rekylerat ned inom sitt sidledes
kursintervall och bör kunna studsa upp.
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Skanska B har rekylerat upp men är svag. Läge
för att blanka.
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