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G
lobalt genomgår industri- och 
tillväxtländer övergripande nor-
maliseringar av stora obalanser 
i sparande och konsumtion mel-
lan och inom olika valutaområ-
den. Nuvarande normalisering 

sker inom ramen för en större omstrukture-
ringsfas som följt den tillväxtfas som varade 
mellan 1980- och 2000-talets början. Omstruk-
tureringsfaser brukar normalt materialiseras i 
stora konsolideringar och sidåtgående rörelser 
inom ett intervall, där 450 till 550 är billigt och 
1300 till 1500 är dyrt för Stockholmsbörsen.

Den svenska aktiemarknaden handlas för 
närvarande på ”lagom” nivåer och kan varken 
sägas vara väldigt billig eller dyr. Det är för 
tidigt att bestämma om börsen har toppat. 
Företagens vinstutveckling är det som i stort 
avgör börsens riktning. Hittills pekar motta-
gande av rapporterna från Getinge och SEB på 
att börsen kortsiktigt ska fortsätta uppåt. Ris-
ken är liksom volatiliteten medelhög. I större 
konsolideringar är huvudregeln att köpa det 
som gått ned för mycket och att sälja det som 
gått upp för snabbt. Nu när rapporterna förvän-
tas ge lyftkraft, rekommenderas att köpa starka 
aktier som rapporterat bra så länge de inte stigit 
alltför mycket.

OMXS30 (1061,1) är på väg uppåt 
mot tidigare toppar i ett större 
intervall mellan 930 och 1070. 
Kortsiktigt finns stöd på 1010 och 
975. Närmaste motstånd finns på 
1070. Mottagandet av rapporterna 
från Getinge och SEB öppnar för 
uppgångar mot 1120-nivån, men för 
att det ska ske behöver andra 
ledande indextunga aktier 
tas emot positivt.

Dollar/Euro (1,232)  
har påbörjat en 
rekyl uppåt mot 
1,29 till 1,33-ni-
vån. Nuvarande 
statsfinansiella 

oro har försvagat euron, som har fallit ned till 
översålda nivåer. En stigande euro är i nuva-
rande läge börspositivt, eftersom det liksom 
2009 signalerar avtagande finansoro. Höga 
budgetunderskott i södra Europa har försvagat 
euron. Budgetunderskottet är ohälsosamt stort 
även i USA. En svagare europeisk valuta är ett 
tecken på finansoro som även är börsnegativt. 
Nuvarande kortsiktiga uppgång för euron är 
positiv för Stockholmsbörsen. 

Amerikansk 10-årig långränta (3,0%) handlas 
i en större konsolidering. Hotet mot stigande 
börs- och råvaror utgörs av stramare penning-
politik. Just nu faller långräntorna och signa-
lerar att en ”double dip” har börjat prissättas 
på räntemarknaderna. Ett konfirmerat brott av 
stödet på 3,2 procent skulle vara börsnegativt, 
eftersom det skulle bekräfta ett övergripande 
scenario av fallande långräntor och att infla-
tionen och den ekonomiska aktiviteten globalt 
återigen är på väg att tappa fart.

Millicom (651,50 kr) handlas i en större konso-
lidering. Aktien tillhör den ledande sektorn 
teleoperatörer, något som utgör bränsle för 
stigande börskurs. Möjligheten att tjäna pengar 

på Millicom utgörs av att aktien är relativt 
stark. Aktier som är relativa vinnare 
brukar fortsätta att vara vinnare. Mål-

kursen är 680 kr på sex veckors sikt. 
Vid ett köp sätt en stopp på 631,50 kr. 
Millicom släpper sin rapport för det 

andra kvartalet den 20 juli.
 

Max von  
Liechtenstein

Rapporterna  
kan lyfta börsen

Teknisk  analytiker.
Hans råd stämmer inte alltid 
överens med Privata Affärers 
    rekommendationer.

Stockholmsbörsen har de senaste månaderna hållits 
tillbaka av ny finansoro. Vi förväntade en slagig börs 
föregående månad. De närmaste veckorna tror vi att 
rapporterna kan ge börsen en uppåtriktad rörelse. 
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Millicom är på väg uppåt. Stark 
aktie som gör det möjligt att tjäna 
pengar på den.

Amerikansk 10-årig ränta har 
påbörjat att prissätta en ”double-
dip”. 

Euron har börjat en rekyl uppåt, 
något som är börspositivt då det 
signalerar avtagande finansoro.

OMXS30 är på väg uppåt mot 1120 
– om inte rapporterna överraskar 
negativt. 


