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Krisbanker leder
börsen uppåt

Så länge SEB och Swedbank stiger ska börsen vidare
upp. Förväntningarna på återhämtningen är högt
ställda.

S

tockholmsbörsen handlas i en
stigande trend, där den pågående
rapportperioden hittills präglats av
glädjeyra över att företagen slagit
de extremt låga förväntningarna.
Utgångspunkten förra månaden
var att rapportperioden skulle avgöra riktningen. Denna månad står index inför en konsolidering och kraftsamling
som mot månadens slut
öppnar för fortsatt uppgång
ledd av våra tidigare favoriter SEB A och Swedbank A.
I nuläget prissätter
börserna alltmer en snabb
återhämtning av konjunkturen och att finanskrisen
är över. Vi vet ännu inte om
förhoppningarna är orealistiska. Det vi vet är att krisen
i grunden är strukturell i framför allt USA. Vi
får inte bli överraskade om det visar sig att förväntningarna sprungit i väg alltför mycket.
Långsiktigt pekar börstrenden uppåt. Aktieköp bör hållas till relativt starka aktier som
rapporterat starkt och som gynnas kraftigt i
nuvarande återhämtningsperiod eller har en
hög exponering mot tillväxtmarknaderna. En
enkel tumregel att följa är att såsom SEB A och
Swedbank A går utvecklas börsen –
det vill säga så länge som nämnda
aktier stiger har börserna fortsatt
uppsida.

Lundin Petroleum (66,60 kr) handlas i en större
konsolidering i intervallet mellan 56 till 69 kr.
Företagets rapport i början av augusti övertygade, något som tillsammans med stigande
oljepriser utgör positivt bränsle i aktien. Möjligheten att tjäna pengar på Lundin Petroleum 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 är 78 kr
på sex veckors sikt. Vid ett
köp, sätt en stopp på 61 kr.

”Rapportperioden
har präglats av
glädjeyra över
att företagen
slagit de låga
förväntningarna”

OMXS30 (873) handlas kortsiktigt
i en konsolidering. Långsiktigt
pekar börstrenden uppåt. Nuvarande konsolidering sker på höga
nivåer och den underliggande
styrkan får inte överskattas.
Motstånd uppåt finns på
890 i OMXS30. Kursmålet de kommande
månaderna utgörs
av 950 i OMXS30.
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Skanska B (100,50) handlas
i en mindre konsolidering
efter en snabb uppgång i
samband med att företaget
släppte en stark rapport
för det andra kvartalet.
Möjligheten att tjäna pengar på Skanska 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 är 118 kr på sex veckors
sikt. Vid ett köp, sätt en stopp på 96 kr.
Wallenstam B (96 kr) samlar kraft för en fortsatt
uppgång. Aktien tillhör den starka finanssektorn som går från klarhet till klarhet allteftersom finansoron avtar. Möjligheten att
tjäna pengar på Wallenstam är att aktien
visar styrka relativt övriga börsen.
Aktier som är relativa vinnare brukar
fortsätta att vara vinnare. Målkursen
är 109 kr på sex veckors sikt. Vid ett
köp, sätt en stopp på 90 kr.
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Långa trenden upp. Börsen samlar
kraft under motståndet vid indexnivån 890. Vårt kortsiktiga kursmål
finns vid 950.
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Stigande olja. Lundin Petroleum
gynnas av högre oljepris och
laddar för fortsatt uppgång mot
vår tekniska målkurs vid 78 kr.
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Stark byggare. Skanska B steg
med välkomna besked i halvårsrapporten och ser ut att samla
kraft för vidare uppgång till målkursen 118 kr.
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Stabila hus. Wallenstams fastigheter i Stockholm och Göteborg är
i ropet igen. Kursen stiger liksom
övriga bank- och fastighetsaktier.
Vi sätter målkursen till 109 kr.

