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Nästa steg kan bli en rejäl
rekyl, men risken är hög.
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MXS30 har fallit drygt 20 procent
sedan den senaste toppen i slutet av
maj. Nedgången har varit snabb och
präglats av frånvaro från rekyler uppåt. I
juli bildade Stockholmsbörsen en botten
på medellång sikt, något som öppnar för
en impulsiv uppgång.
Medellångsiktiga bottnar tar tid att bilda och nuvarande rörelse ned mot tidigare
stöd på 800–830 ger en bra möjlighet att
köpa aktier även om risken är hög.
Min tekniska analys blandar övergripande och långsiktiga scenarion för räntor, valutor och råvaror som underlag för
taktiska och strategiska överväganden på
kort- och medellång sikt.
Långsiktigt präglas börserna globalt av
att Fed försöker dämpa USA:s fastighetskris genom inflationistisk politik. På
medellång sikt är Feds penningpolitik
börspositiv, men först efter att den amerikanska dollarn har stabiliserats. På lång
sikt leder nämnda politik till höjda inflationsförväntningar, råvarupriser och räntor som längre fram kommer att pressa
den bostads- och finansmarknad som Fed
avser rädda.
För den som letar spekulativa
aktieköp rekommenderas lite större bolag
inom tillväxtsektorerna för hälsovård
och IT som rapporterat starkt. På ett
övergripande plan
ger stark vinsttillväxt
större långsiktig kurspotential än utpräg
lade
utdelningsbolag.
Risken för

bakslag är hög och det är därför viktigt att
vara försiktig och skydda kapitalet med
stoppar om börsen återigen viker nedåt.
OMXS30 (838) har fallit från kortsiktigt
överköpta nivåer och motstånd på 885 till
900 i OMXS30. Stöd finns i intervallet
800–830. Vårt övergripande scenario är
att OMXS30 ska bottna ytterligare en gång
i mitten/slutet av augusti alternativt i mitten av oktober innan börsen är redo för en
större rörelse uppåt. En sådan botten skapar förutsättningar för att börsåret slutar
mellan 980 till 1 040 i OMXS30.
●

Ericsson B (65,5 kr) konsoliderar och
handlas i en sidåtgående trend. Företagets
rapport i juli togs emot negativt, men ett allt
större intresse för IT-sektorn utgör positivt
bränsle i aktien. Möjligheten att tjäna pengar på Ericsson B utgörs av att aktien är relativt stark. Aktier som är relativa vinnare
brukar fortsätta att vara vinnare. Målkursen
utgörs av 79 kr på sex veckors sikt. Vid ett
köp, sätt en stopp på 62 kr.

F

Elekta (129 kr) handlas i en stigande
trend. Företaget släppte en bra rapport i
mitten i juni, något som talar för aktien
framöver tillsammans med att bolaget tillhör den starka hälsovårdssektorn. Möjligheten att tjäna pengar på Elekta utgörs av
att aktien är relativt stark. Målkursen
utgörs av 150 kr på sex veckors sikt. Sätt
en stopp på 118 kr.
Meda (74 kr) konsoliderar och handlas i
en sidåtgående trend. Företagets rapport i
juli togs emot negativt, men ett allt större
intresse för hälsovårdsaktier är naturligtvis
gynnsamt för Meda. Möjligheten att tjäna
pengar på bolaget utgörs av att aktien är
relativt stark. Målkursen utgörs av 87 kr på
sex veckors sikt. Om du köper, sätt en stopp
på 68 kr.
n
●

M

A

M

J

J

A

Stockholmsbörsen konsoliderar och
kraftsamlar för en stark avslutning på
börsåret.
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Ericsson B konsoliderar och samlar kraft
inför en uppgång mot 79 kr.
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Elekta är en börsvinnare, som indikerar
fortsatt uppgång.
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Meda konsoliderar och samlar kraft inför
en uppgång mot 87 kr.
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