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V
ästvärldens stater fortsätter att 
elda på ekonomin. Samtidigt ger 
alltmer positiva signaler från 
Brasilien och 
Kina bränsle för 
börserna. Denna 

månad pekar den tekniska 
analysen på att det fi nns mer 
att hämta fram tills företagens 
rapporter i juli. Det är glädjande 
eftersom börsklimatet har varit 
kyligare sedan vi förra månaden 
varnade för att vårens glada 
börstrend skulle utsättas för 
prövning innan vidare uppgång 
kunde komma i fråga.

I bakgrunden lurar visserligen fortfarande 
faror. Det tycks inte ha sjunkit in hos besluts-
fattarna i framför allt Europa och USA att 
fi nanskrisen beror på brist på sparande, inte 
brist på lån och konsumtion. Ett tecken på att 
upplåningsproblemen för banker och fordons-
industrin alltmer gäller även stater världen 
över är att långräntorna de senaste månaderna 
har stigit dramatiskt.

OMXS30 (799) handlas kortsiktigt i en konsoli-
dering och kraftsamling inför rapportperioden 
i början av juli. Vi noterar en högre botten 
under andra veckan i juni, som stäm-
mer bra med vårt scenario att den 
långsiktiga börstrenden har vänt 
upp. 

Taktiskt ger det läge att positio-
nera sig inför sommarens rapport-
period. Målkursen utgörs av 880 
i OMXS30. Stöd fi nns på indexni-
våerna 750–745 i index. Fokus är på 
aktier som visat styrka på börsen, 
i bolag som lämnat starka rap-
porter och som antingen 
fi nns i sektorerna för 
industri och material 
eller har en hög 
exponering mot 
tillväxtmarkna-
derna.

Koppar (5230) har stigit snabbt de senaste 
månaderna. Efterfrågan från Kina har återi-
gen tagit fart och metallhandlarna räknar inte 

med en kommande depression. 
Det fi nns fortsatt utrymme för 
en stigande impulsiv rörelse. 
Stigande koppar- och råvarupri-
ser är positivt för den globala 
aktiemarknaden eftersom det 
är ett tecken på en spirande 
konjunktur. Alltför snabba 
uppgångar i priserna för koppar- 
och råvarupriser kan däremot 
på kort sikt vara negativt för 
börsen, eftersom det höjer infl a-

tionsförväntningarna och därmed avkastnings-
kraven på aktier.

Boliden (65,75 kr) handlas i en stigande trend. 
Aktien gynnas av spekulationer om en bättre 
konjunktur, något som utgör positivt bränsle i 
aktien inför kommande rapportperiod. Dess-
utom är volatiliteten i aktien låg och bäddar för 
att aktien fortsätter upp i den korta trendens 
riktning. Målkursen utgörs av 74 kr på sex 
veckors sikt. Vid ett köp sätt en stopp på 56 kr.

Meda A (57,50 kr) handlas i en stigande trend. 
Företagets föregående rapport överraskade 

positivt, något som utgör bränsle i aktien 
inför kommande rapportperiod. Möjlig-
heten att tjäna pengar på Meda A är att 

aktiens låga volatilitet öppnar för upp-
gång. Låg volatilitet brukar följas av 
rörelse i den korta trendens riktning, 

som för Meda är uppåt. Målkursen 
utgörs av 67 kr på sex veckors sikt. Vid 
ett köp sätt en stopp på 53 kr. 

Bäddat för bra
börs i sommar

”Det tycks inte 
ha sjunkit in hos 
beslutsfattarna 
att fi nanskrisen 
beror på brist på 
sparande” 

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

Max von 
Liechtenstein

Den gladare börstrenden ser ut att klara testet inför 
sommaren. Det bäddar för uppgång tills företagen 
rapporterar i juli.
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Uppgången har många förutsätt-
ningar att fortsätta. Ny målkurs 
på 880. 
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Boliden gynnas av fortsatt råvaru-
intresse.
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Meda A

Meda A gynnas av spekulationer 
om en bra rapport. 
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Kopparpriset gynnas av förhopp-
ningar om en bättre konjunktur.
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