Teknisk analys Placera

Börsoptimismen är
skakad – men inte rörd
Stockholmsbörsen har gått ned 6 procent sedan
toppen i början av året. Fallet har skakat börsoptimismen – men ännu inte rört den stigande trenden.

N

edgången har skett inom ramen
för en konsolidering och den
övergripande långsiktiga positiva trenden är fortfarande intakt.
De närmaste veckorna förväntas
index stå inför en studs uppåt
varefter den långa stigande trenden testas i
samband med nästa rapportperiod i april.
Långsiktigt befinner sig den reala ekonomin
globalt i en påtvingad normalisering av stora
obalanser. Den har lite slarvigt förminskats till
en finanskris och har initialt mötts av statlig
expansiv fiskal- och penningpolitik.
Den expansiva stabiliseringspolitiken har
öppnat för det senaste årets uppgångar för aktier och råvaror. Nämnda expansiva lånebaserade statligt finansierade privatkonsumtion är
lika ohållbar som tillväxtmotor som gårdagens
bostadsfinansierade privatkonsumtion. När
delar av stabiliseringspolitiken nu är på väg att
avvecklas öppnar det på sikt för nya ”finanskriser” kopplade till mindre solventa stater i stället för till banker. Trots problemen i Grekland
är finansmarknaderna inte riktigt där än.
Kortsiktigt är Stockholmsbörsen översåld
och konsoliderar vid stöd. Mottagandet av nuvarande rapportperiod har varit negativt. Den
försiktige minskar exponeringen i samband
med en förväntad studs uppåt de sista
veckorna i februari. Den spekulative rekommenderas aktieköp i lite
större bolag inom sektorerna för
dagligvaror och material som rapporterat starkt. Risken för bakslag
är hög och det är därför viktigt att
vara försiktig och skydda kapitalet
med hjälp av stoppar om börsen
återigen skulle vika nedåt.
OMXS30 (934) handlas i en
konsolidering ovanför
stöd på 920 till 930 i
OMXS30. Index har
fallit alltför snabbt
på för kort tid.
Historiskt brukar
index som faller
alltför snabbt stiga

upp mot sitt kortsiktiga medelvärde. Motstånd
finns på 975-nivån.
Amerikanska dollarn (7,24 kr) handlas i en
större konsolidering. Dollarn försvagades 2008
på en avtagande finansiell oro. De senaste
månaderna har finansiell oro i Dubai och
Grekland stärkt USA:s valuta som stigit upp
mot motstånd. Vidare har dollarn gynnats av
inflationsstatistik som visar att prisutvecklingen i den reala ekonomin alltmer normaliseras,
något som leder till spekulationer om höjda
amerikanska styrräntor. I nuvarande läge är en
stigande dollar börsnegativt. Kursmålet på sex
månaders sikt utgörs av 8,0 till 8,4 kr.
Oriflame (411 kr) handlas i en konsolidering.
Företaget släppte en bra rapport för fjärde kvartalet, vilket utgör bränsle i aktien. Möjligheten
att tjäna pengar på Oriflame är att aktiens
låga volatilitet öppnar för uppgång. Historiskt
brukar låg volatilitet följas av rörelse i den
underliggande trendens riktning, som i aktiens
fall är uppåt. Målkursen utgörs av 442 kr på sex
veckors sikt. Vid ett köp sätt en stopp på 398 kr.
SSAB A (116,6 kr) handlas i en konsolidering i
intervallet mellan 114 och 132 kr. Företagets
rapport i början av februari övertygade,
något som utgör positivt bränsle i aktien.
Möjligheten att tjäna pengar på SSAB A
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 123 kr på två veckors sikt. Vid
ett köp sätt en stopp på 112 kr.
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Börsen konsoliderar vid stöd.
Index har fallit alltför snabbt på för
kort tid. Motstånd på 975-nivån.
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Amerikanska dollarn handlas
under motstånd. Valutan har
stärkts av finansiell oro i Dubai och
i Grekland.
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Oriflame är positionerad för
uppgång. Aktiens låga volatilitet
öppnar för uppgång.
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SSAB A har fallit alltför mycket och
snabbt ned till stöd och står för
uppstuds.
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