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Långsiktigt pekar
börstrenden uppåt
Stockholmsbörsen har fortsatt uppåt den senaste
månaden efter att det tredje kvartalets rapporter
utfallit bättre än förväntat.

U

tgångspunkten föregående månad var att index stod inför en
uppgång mot 960-nivån.
De närmaste veckorna fram till
början av december förväntas
index stå inför en mindre uppgång varefter den traditionellt svaga perioden i
mitten av december tar vid.
Expansiv finans- och penningpolitik globalt
utgör bränsle för stigande kurser. Tyvärr skyler
börsuppgången att dagens expansiva lånebaserade statliga konsumtion i OECD-området är
lika ohållbar som tillväxtmotor som gårdagens
bostadsfinansierade privatkonsumtion. Hotet
mot börsen utgörs på sikt av stigande långräntor när beslutsfattarna tvingas genomföra en
tillnyktring av den förda politiken.
Långsiktigt pekar börstrenden uppåt. Risken
för ett kortsiktigt bakslag utgörs av att index
gått upp lite för fort. På lång sikt är risken
stigande långräntor. Taktiskt bör aktieköp
hållas till relativt starka aktier exponerade mot
tillväxtmarknaderna såsom råvaror eller mot
aktier i sektorn för sällanköp, som gynnas av
en allt stabilare privatkonsumtion.
OMXS30 (964,5) handlas kortsiktigt i en konsolidering ovanför vårt tidigare kursmål på 960 i
OMXS30. Långsiktigt pekar börstrenden uppåt. Stöd nedåt finns på 949 i
OMXS30. Kursmålet de kommande
två veckorna utgörs av 990-nivån.
Risken är hög.
Majs (417,5 dollar per skäppa)
handlas i en större bottenformation i intervallet mellan 320 och
480 dollar. Grödan har liksom alla
råvaror pressats i samband
med finanskrisen. Majs och
övriga jordbruksvaror
har inte följt med
energi och metaller
uppåt på starkare
konjunktursignaler globalt.
Just nu är majs
positionerat för en

uppgång inom ramen för den bottenformation
i vilken grödan handlas, något som pekar på
att risken för deflation är låg och inflationen är
på väg uppåt. Om majs bottnar så finns det en
möjlig uppgångspotential mot 640 dollar på nio
månaders sikt.
Lundin Petroleum (61,95 kr) handlas i en större
konsolidering i intervallet mellan 55 och 69
kr. Alltmer substantierade förväntningar om
stigande oljepriser utgör positivt bränsle i
aktien. Möjligheten att tjäna pengar på Lundin
Petroleum 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 68,50 kr på sex veckors sikt. Vid ett
köp sätt en stopp på 58 kr.
Oriflame (400 kr) handlas i en kortsiktig konsolidering. Företaget släppte en bra rapport för
det tredje kvartalet, något som utgör bränsle i
aktien. Möjligheten att tjäna pengar på Oriflame är att aktien visar styrka relativt övriga
börsen. Aktier som är relativa vinnare brukar
fortsätta att vara vinnare. Målkursen utgörs av
430 kr på sex veckors sikt. Vid ett köp sätt en
stopp på 385 kr.
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Börsen konsoliderar under
motstånd på en högre nivå än vårt
tidigare kursmål på 960.
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Majs är på väg att bottna – något
som indikerar att inflationen är på
väg uppåt globalt.
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Lundin Petroleum konsoliderar
och samlar kraft för uppgång. Låg
volatilitet öppnar för uppgång.
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Kortsiktig konsolidering
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Oriflame är positionerad för en
fortsatt uppgång. Aktien visar
styrka relativt börsen i övrigt.
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