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Placera Teknisk analys

D
e globala � nansmarknaderna 
har skakats om de senaste veck-
orna av kinesisk in� ationsoro 
och irländska skuldproblem. 
Den positiva trend som präglat 
Stockholmsbörsen sedan våren 

2009 är dock fortsatt intakt, beroende på en bra 
rapportperiod och att centralbankerna i Japan 
och USA skruvat upp kreditkranarna. 

Jag förväntar mig att det positiva utfallet för 
det tredje kvartalets rapporter leder till att en 
positiv trendriktning bekräftas de kommande 
månaderna. Risken är dock hög. Långsiktigt 
är världsekonomin i en 20-årig omstrukture-
ring och stabilisering av globala och nationella 
obalanser. Tid, kloka � nanspolitiska beslut och 
drösvis med billiga centralbankskrediter är 
nödvändiga plåster för att hålla en dubbelbot-
ten i den internationella konjunkturen borta. 

Tekniskt håller jag mig till börstrenden som 
visserligen inte alltid signalerar rätt, men som 
håller mig borta från jättestora fel. I nuläget 
handlas börsen högt i en stor konsolidering 
med underliggande positiv tendens. Jag blir 
övergripande negativ om börsindex bildar en 
lägre topp och bryter ned i en fallande trend. 

Stockholmsbörsen signalerar kortsiktigt en 
negativ tendens. Jag räknar med fortsatt börs-
turbulens fram till nästa nummer av Privata 
A� ärer på grund av kinesisk in� ationsoro 
och stats� nansiella problem i Europa. Jag har 
därför letat efter köpkandidater för kortare 
a� ärer, som noteras på låga nivåer i 
större konsolideringar. Allt enligt 
devisen att köpa svaghet och att 
sälja styrka. 

OMXS30 (1 084) Stockholmsbör-
sen handlas nära stöd i en kort-
siktig konsolidering eller rekyl i 
intervallet 1 060/1 080 och 1 120. 
Risken är hög för fortsatt konsoli-
dering de närmaste veckorna. I 
ytterlighetsfallet � nns po-
tential för nedgång mot 
linjen för 200-dagars 
enkelt glidande 
medelvärde, ovan-
för indexnivån 
1 020 i OMXS30. 
Ett brott uppåt 
över 1 120 skulle 

avsluta nuvarande konsolidering och öppna för 
rörelse mot 1 170. Rapporterna för tredje kvar-
talet har övertygat positivt. Vad som saknas 
är den förväntade uppgången. Negativ blir jag 
bara om index bildar en lägre topp och bryter 
ned i en fallande trend. 

H&M (226,90 kr) har fallit ned till låga nivåer i 
en större konsolidering efter en rapport som 
var sämre än väntat. I stora konsolideringar 
är det lämpligt att köpa det som gått ned för 
mycket och att sälja det som gått upp för 
snabbt. H&M har fallit snabbt de senaste två 
veckorna, något som öppnar för en a� är. Alltför 
stora nedgångar brukar historiskt följas av kort-
siktiga uppgångar. Målkursen är 235 kr på två 
veckors sikt. Vid ett köp sätt en stopp på 219 kr. 

Millicom (627,50 kr) handlas på låga nivåer i 
en större konsolidering, där relationen mel-
lan förväntad avkastning och risk gör aktien 
intressant att köpa. Företagets rapport för det 
tredje kvartalet togs emot negativt trots att den 
i vissa avseenden var bättre än förväntat. Möj-
ligheten att tjäna pengar på Millicom utgörs av 
att aktiens volatilitet fallit ned till låga nivåer. 
Historiskt brukar låg volatilitet följas av rörelse 
i den korta trendens riktning, som i aktiens fall 
är uppåt. Målkursen är 662 kr på sex veckors 
sikt. En stopp sätts på 602 kr. 

Xact Bear (25,70 kr) är på väg uppåt inom ramen 
för en kortsiktig konsolidering. Instru-

mentets volatilitet har fallit ned till låga 
nivåer, något som öppnar för en a� är. 

Låg volatilitet brukar följas av rörelse 
i den korta trendens riktning, som i 
detta fall är uppåt. Xact Bear har stigit 

de senaste dagarna och jag rekom-
menderar att köpa instrumentet på 25 
kr. Målkursen är 27,10 kr på sex veckors 
sikt. En stopp sätts på 24,50 kr.
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Läge för björnfond

 Teknisk  analytiker.
Hans råd stämmer inte alltid 
överens med Privata A� ärers
    rekommendationer.

Den positiva börstrenden är intakt, men skakas på 
kort sikt av � nansoron. Det öppnar för en kort a� är 
i en björnfond.
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Xact Bear kan vara intressant för 
en kort a� är om instrumentet 
studsar marginellt uppåt.

Millicom konsoliderar ovanför sin 
stödlinje och samlar kraft för en 
rörelse. Sätt en stopp på 602 kr.

H&M har fallit ned till stöd och är 
redo för en studs uppåt. Målkursen 
är 235 kr på två veckors sikt. 

OMXS30 handlas över stödlinjen 
i en kortsiktig konsolidering. Den 
positiva trenden är intakt.
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