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 Teknisk analys Placera

F
örra månaden siktade vi på att 
börsen skulle vidare upp till 
nivån 780–800 för de mest om-
satta aktiernas index 
OMXS30. Sedan dess 
har indexet toppat 

strax ovanför och vänt ned i en 
rekyl. Vår utgångspunkt är fortfa-
rande att börsen bottnade tidigare 
i vår och har vänt upp i en stigande 
trend. Men styrkan i den trenden 
kommer nu att testas, vilket kan ge 
en nedgång mot nivån 690–720 kring månads-
skiftet maj-juni.

De olika statliga likviditetsskapande initia-
tiven utgör tillsammans med allt positivare 
signaler från Brasilien och Kina bränsle för 
stigande aktiekurser. Negativt är att årets 
utdelningsperiod precis har avslutats samt att 
problemen globalt för banker och fordonsin-
dustrin skapar risker för bakslag. Det är tydligt 
att de nya tillväxtländerna Brasilien och Kina 
utgör motorn för världsekonomin snarare än 
industriländerna i Europa och Nordamerika.

OMXS30 (758) handlas kortsiktigt i en fallande 
trend inom ramen för en större uppåtriktad 
rörelse. Stöd fi nns på indexnivåerna 690–720 i 
OMXS30. Motstånd fi nns på 780–800-nivån. 

Vi räknar med att indexet de när-
maste veckorna handlas i en större 
rekyl, men att den underliggande 
uppgående trenden bekräftas 
av en botten som är högre än de 
föregående. En lägre topp skulle 
på motsvarande vis signalera att 
indexet i stället fi nns i en fallande 
trend. Grundtaktiken under den 
period trenden testas är att köpa 
vid tecken på svaghet och sälja 
på styrka.

SEB A (34,10 kr) var 
ett av denna spalts 
tre placerings-
förslag i förra 
numret av Privata 
Aff ärer. Då stod 
aktien i drygt 33 

kr och vi siktade vidare mot 39 kr, som däref-
ter har överträff ats. SEB ligger fortfarande i 
en sidgående trend, men visar med fl era mått 

styrka jämfört med övriga börsen. 
Den breda börsrekylen nedåt har 
sänkt kursen något igen, vilket ser 
ut att vara ett nytt tillfälle att göra 
aff är. Vi höjer målkursen till 44 kr 
med en tidshorisont på sex veckor. 
Men rekommenderar också att sätta 
en stopp vid 30,50 kr där aktien säljs 
om utvecklingen går åt fel håll.

Amerikansk 10-årig statsobligationsränta 
(3,11 procent) har stigit kraftigt de senaste må-
naderna i samband med att marknadsaktörerna 
inte längre räknar med depression. Uppgången 
har varit snabb och utrymmet för en fortsatt 
stigande impulsiv rörelse är därför begränsad. 
På lång sikt är stigande räntor positivt för ak-
tiemarknaden eftersom det är ett tecken på en 
spirande konjunktur. På kort sikt kan stigande 
långräntor vara börsnegativt, eftersom det 
höjer avkastningskraven på aktier.

Olja Brent (58,59 dollar) handlas i en stigande 
trend. Oljepriset gynnas av förhoppningar 
om en upptinad konjunktur i Brasilien och 
Kina, något som utgör positivt bränsle för 

hela råvarumarknaden. Möjligheten att 
tjäna pengar på stigande oljepris är att 
råvarans volatititet är på väg uppåt från 

mycket låga nivåer. Låg rörlighet (vola-
tilitet) brukar följas av stora rörelser i 
den underliggande trendens riktning 

som i oljans fall är uppåt. Målkursen 
utgörs av 66 kr på sex veckors sikt. Vid 
ett köp, sätt en stopp på 53,5 dollar. 

Nu sätts den glada 
börstrenden på prov

”Oljan är på 
väg mot 66 
kr inom sex 
veckor” 

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

Max von 
Liechtenstein

Börstrenden har vänt upp. 
Men ska den hålla i sig måste den klara testet i slutet 
av maj och början av juni.
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Nu sätts den glada börstrenden på 
prov. Vår utgångspunkt är att den 
klarar provet.
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Amerikansk tioårig statsobliga-
tionsränta är på väg uppåt i sam-
band med att en depression inte 
längre diskonteras av marknadens 
aktörer. 
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Oljepriset gynnas av förhoppningar 
om en bättre konjunktur.
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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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