
60  Privata affärer  augusti 2009

F
örra månadens positiva signaler 
från börsen fick inte den uppback-
ning man kunde önska. Den tek-
niska analysen pekar nu snarare 
på en fortsatt sidgående rörelse. 
Allt beroende på företagens halv-

årsrapporter som sätter tonen.
Vårens kraftiga uppgång grundades på att 

en större depression verkade 
orealistisk. Å andra sidan ser 
nu förhoppningarna om en 
snabb återhämtning ut att 
grusas. Börserna i EU, Japan 
och USA präglas av rädsla för 
att ekonomins gröna skott 
finns på andra sidan staketet: 
i Brasilien, Indien och Kina. 
BRIC-länderna utom Ryssland 
ångar på, men i den gamla 
världens industriländer öpp-
nar finanskrisens strukturella orsaker för låg 
eller obefintlig tillväxt.

Kortsiktigt rekommenderar vi att stå vid 
sidan av aktiemarknaden tills rapporterna 
visat vägen. Skillnaderna mellan marknadens 
förhoppningar och den faktiska utvecklingen 
är nu stora, vilket ger risk för bakslag.

OMXS30 (778) handlas kortsiktigt i en kon-
solidering inför rapportperioden. 
Den långa börstrenden har vänt 
upp, men i ett kortare perspektiv 
handlas index inom ramen för en 
konsolidering. Bildandet av en 
högre botten nyligen utgör en bra 
grund. Nuvarande konsolidering 
sker dock på höga nivåer och den 
underliggande styrkan bör därför 
inte överskattas. Motstånd uppåt 
finns på 810 i OMXS30 medan 
stöd finns mellan 750-745 i 
index. 

Amerikansk 10-årig långränta (3,4%) har stigit 
snabbt upp till 4 procent de senaste månader-
na. Det speglar en väntad återhämtning i stället 
för en kommande depression. Bidragande till 
ränteuppgången är att upplåningsproblemen 
för banker och fordonsindustrin alltmer även 
gäller stater världen över. Uppgången har skett 
alltför snabbt och räntemarknaden börjar 

alltmer fokusera på faktisk 
inflation, snarare än hopp 
om snabb återhämtning. Det 
öppnar kortsiktigt för fallande 
långräntor.

Shanghai Composite (3114) har 
brutit in i en stigande långsik-
tig trend. Kina är det vikti-
gaste lokomotivet globalt för 
att världens ekonomiska hjul 
återigen ska komma igång. 

Kinas gynnsamma position relativt USA och i 
vissa avseenden Europa består i att landet har 
ett sparöverskott. Omsatt i konsumtion kan 
det hålla tillväxten uppe trots exportsektorns 
begränsade dragkraft.

Elekta B (103,50 kr) handlas i en större kon-
solidering i intervallet mellan 103 och 120 kr. 
Företagets rapport i början av juni övertygade, 

något som utgör positivt bränsle i aktien. 
Möjligheten att tjäna pengar på Elekta B 
är att aktien fallit alltför mycket på för 

kort tid. Historiskt brukar aktier som 
faller alltför snabbt stiga upp mot sitt 
kortsiktiga medelvärde. Målkursen 

utgörs av 111 kr på två veckors sikt. Vid 
ett köp sätt en stopp på 98 kr. 

Svalare på börsen 
inför rapporterna

”Japan och USA 
präglas av rädsla 
för att ekono-
mins gröna skott 
finns på andra 
sidan staketet” 

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

Max von  
Liechtenstein

Nu stiger nervositeten när företagen rapporterar.  
Då är det klokt att hålla sig vid sidlinjen.
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Kommande rapportperiod blir 
avgörande för utvecklingen den 
närmaste månaden inom ramen för 
en större konsolidering.
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Shanghai Composite är på väg 
uppåt och är en ledande indikator 
för börserna och konjunkturen 
globalt.
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Elekta B har fallit alltför snabbt, 
något som öppnar för en kortsiktig 
uppgång. 

USA-ränta
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Uppgången har gått alltför snabbt 
och kortsiktigt förväntas ett åter-
slag till den långsiktigt stigande 
trenden.

Placera Teknisk analys


