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Teknisk analys Placera

F
lera uppmärksammade företags-
köp i USA och positiva utsikter in-
för kommande rapportperiod har 
löst upp den negativa stämningen 
som tidvis tryckt ned börsen med 
kraft de senaste månaderna. Jag 

räknar med att förväntningarna på företags-
rapporterna i oktober ska lyfta börsen mot 
nivån 1 120 de kommande veckorna – men först 
efter en rekyl.  

Långsiktigt be� nner sig världsekonomin i en 
normalisering av stora obalanser mellan och 
inom olika valutaområden. Omställningarna 
i bland annat PIIGS-länderna har ökat osäker-
heten i omvärlden och på börsen som handlas i 
en stor konsolidering. Jag låter trenden visa vä-
gen. När börsen går i sidled försöker jag förhålla 
mig neutral i stället för att haussa eller baissa. 

Börsen är överköpt och innan den kan fortsätta 
uppåt är en liten rekyl att vänta. Börsindex lig-
ger högt i en stor konsolidering. Trots hög risk 
har jag hittat tre kandidater för kortare a� ärer, 
efter förra månadens a� ärsförslag Autoliv, 
Getinge och Swedbank. Den senare har gått 
över målkursen, övriga noteras högre men 
nådde före dess sina stoppnivåer. 

Jag är trendföljare och ser fortsatt � er köp- än 
blankningstillfällen på börsen efter-
som kurserna i börsens stora aktier 
fortfarande pekar uppåt. En större 
nedgång i samband med kom-
mande rapportperiod skulle dock 
bryta detta scenario.

OMXS30 (1 081)  har studsat upp de 
senaste veckorna mot tidigare top-
par i ett större intervall mellan stöd 
på 930 och motstånd på 1 080. 
Mitt kursmål uppåt utgörs 
av 1 120 i OMXS30. För 
att konstatera en 
stigande trend vill 
jag se ett brott av 
1 080, samt att 
det sker med kraft 
och med stöd av 
positiva nyheter. 

Risken är hög eftersom uppgången från maj 
och framåt har skett med en avtagande impul-
sivitet samt att index kortsiktigt är överköpt. 
Tills vidare håller jag koll på 920-nivån som är 
en stödnivå som Stockholmsbörsen bör hålla 
sig över för att ett scenario med stigande kurser 
ska vara trovärdigt.

Meda A (57 kr)  har fallit i glömska efter att 
företaget lämnade en rapport som togs emot 
med besvikelse i början av augusti. Meda har 
kommit ned på nivåer där det kan vara intres-
sant att ta position inför kommande rapport i 
början av november. Tekniskt öppnar aktiens 
låga volatilitet för uppgång. Historiskt brukar 
låg volatilitet följas av rörelse i den korta tren-
dens riktning, som för den här aktien är uppåt. 
Målkursen utgörs av 63 kr på sex veckors sikt. 
Vid ett köp, sätt en stopp på 54,5 kr.

Lundin Mining (32,14 kr)  är på väg uppåt inom 
ramen för en sidåtgående trend. Aktien topp-
ade de första månaderna i år liksom koppar 
och zink, varefter de föll tillbaka och nu är på 
väg uppåt mot tidigare toppar. Möjligheten att 
tjäna pengar på Lundin Mining är att aktiens 
låga volatilitet öppnar för uppgång. Historiskt 
brukar låg volatilitet följas av rörelser i den 

korta trendens riktning, som här är uppåt. 
Målkursen utgörs av 41 kr på sex veckors 
sikt. Vid ett köp, sätt en stopp på 30,5 kr.

Millicom (695 kr) är på väg uppåt efter 
en bra rapport i slutet av juli. Bränsle i 

aktien utgörs av att teleoperatörer just 
nu favoriseras på börsen. Möjligheten 
att tjäna pengar på Millicom utgörs av 
att den är relativt stark. Vinnaraktier 

brukar fortsätta att vara vinnare. 
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Bra lägen i gruva 
och operatör

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

Hopp om starka rapporter lyfter börsen. Tre aktier 
som kan gå bra närmaste veckorna är Lundin Mining, 
Meda och Millicom.
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Millicom är en vinnare som har 
fortsatt uppsida. Teleoperatörer 
gillas för tillfället och aktien visar 
styrka relativt övriga aktier.

Lundin Mining är på väg uppåt 
med stigande koppar- och zinkpri-
ser. Även här är volatiliteten låg. 
Målkurs 41 kr, stop-loss 30,5 kr.

Meda A samlar kraft inför kom-
mande rapport i början av novem-
ber. Volatiliteten är låg, vilket bru-
kar följas av en rörelse i den korta 
trendens riktning. Alltså uppåt.

OMXS30 är på väg uppåt mot 
1 120. Amerikanska företagsköp 
och positiva förväntningar på kom-
mande rapporter driver på. 


