Börsen kan
fortsätta uppåt

Teknisk analys Placera

Mycket talar för att börstrenden nu har vänt.
Det bäddar för en uppgång till i början av maj då
optimisternas styrka kan testas igen.

S

tockholmsbörsen har brutit upp ur
det som kan visa sig vara botten i
intervallet 600 till 690 i OMXS30.
Utgångspunkten förra månaden
var fortsatt uppgång mot 720 till
740, vilket har passerats. Denna
månad pekar den tekniska analysen vidare mot
780 till 800 de första veckorna i maj.
De olika statliga likviditetsskapande initiativen utgör tillsammans med nuvarande rapport
och utdelningsperiod bränsle för stigande
aktiekurser. Problemen för banker och fordonsindustrin globalt skapar samtidigt risker
för bakslag. Positivt är allt fler tecken på att
tillväxtländerna Brasilien och Kina långsamt
och säkert är på väg uppåt, något som indikeras
av stigande börskurser och en fortsatt positiv
utveckling av den kinesiska detaljhandeln.
Långsiktigt talar alltmer för att börstrenden
har vänt uppåt. Det lär testas de avslutande
veckorna av maj. Till dess gäller det att köpa
styrka och sälja svaghet. Den som gör affärer
rekommenderas att använda stoppar och hålla
sig till starka sektorer som finans, IT och industri. Sparkonton är ett allt mindre attraktivt
alternativ.
OMXS30 (744) handlas kortsiktigt i en stigande
trend inom ramen för en större uppåtriktad
rörelse. Stöd finns på indexnivåerna
690–715 i OMXS30. Månadsskiftet
april–maj innebär allt som oftast
stigande kurser som en säsongseffekt. Impulsiviteten i nuvarande uppgång talar för att index
fortsätter upp mot 780 till 800
första veckorna i maj. Varefter ett
test av den underliggande trenden
kommer att ske.

”Långsiktigt pekar
trenden på att börsen har
vänt uppåt. Testet
kommer i slutet av maj”
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Uppgången har många förutsätt
ningar att fortsätta, åtminstone till
i början av maj.
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att vända uppåt. Motstånd mot vidare uppgång finns på 2 600-nivån. Kina är just nu det
viktigaste lokomotivet globalt för att världens
ekonomiska hjul ska tina upp från nuvarande
fastfrusna nivåer.
Alfa Laval (69,75 kr) handlas i en sidåtgående
trend. Företaget gynnas av förhoppningar
om en upptinad konjunktur, något som utgör
positivt bränsle i aktien. Möjligheten att tjäna
pengar på Alfa Laval är att aktien visar styrka
relativt övriga börsen. Aktier som är relativa
vinnare brukar fortsätta att vara vinnare. Målkursen utgörs av 83 kr på sex veckors sikt. Vid
ett köp, sätt en stopp på 66 kr.
SEB A (33,40 kr) handlas i en sidåtgående trend.
Banken gynnas av de olika statliga likviditetsskapande initiativen som för närvarande är
i omlopp, något som utgör positivt bränsle i
aktien. SEB A är en ledande aktie som tillsammans med Swedbank A visar vägen
för börsen som helhet. Möjligheten att
tjäna pengar på SEB A är att aktien
visar styrka relativt övriga börsen.
Aktier som är relativa vinnare brukar
fortsätta att vara vinnare. Målkursen
utgörs av 39 kr på sex veckors sikt. Med
lite tur kan aktien gå högre än så. Vid
ett köp, sätt en stopp på 30,50 kr.
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Alfa Laval gynnas av förhoppningar
om en bättre konjunktur.
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Shanghai Composite (2 536)
har brutit över 200dagars enkelt glidande medelvärde,
som är en viktig
pusselbit globalt
för att konjunkturen liksom
börserna är på väg

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

Apr

Shanghai Composite leder utveck
lingen för börserna och konjunk
turen globalt. Ett brott av
200-dagars enkelt glidande
medelvärde är att betrakta som
mycket positivt.
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SEB A är tillsammans med Swed
bank A börsens hetaste termo
meter som bäst känner av om
börstemperaturen är på väg uppåt
på febernivåer.
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