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Wallenstam i en parabolisk rörelse
Wallenstam 129,60
Wallenstam är i en liknande parabolisk rörelse uppåt, som Wihlborg med flera aktier inom gruppen fastigheter. En flytande
stop loss är nu mycket viktig att ha med då vi sällan kan sätta ut en toppkurs i förväg. Det är lätt att inte tro på de värden
man får fram, då de ligger högt över det som verkar rimligt. Därför är det extremt viktigt att jobba med en flytande stop
loss, när det bär iväg på det sätt som vi nu ser och har sett i många av aktierna under de senaste månaderna och speciellt i
denna grupp. Det är lätt att göra en jämförelse med IT-aktierna första halvåret 2000, när de skenade som bästa från hösten
1999 in mot våren och försommaren 2000. Många blir ”dopade” av den långsiktiga uppgången och blir lätt påverkade av de
positiva tolkningarna i omvärlden och låga räntor. Det var bland annat av denna anledning vi rekommenderade att gå ur
fastighetsaktierna efter topparna kring den 4 september 2019 för att sedan i oktober börja jobba kortsiktigt för att vara
alerta och handlingsberedda, när den förväntade slutfasen fart uppåt.
Det betyder inte att det är slut här och nu utan vi är bara förberedda den dag det hela är klart. Sedan är det ju bara kul om
det kan fortsätta fram till den 29 maj. Men med risken för att det i vissa fall tar slut tidigare och då rent av i början av mars
är det just en flytande stopp loss som är räddningen. Om man sedan sätter den vid 8-10 procent under uppnådd toppkurs
eller på en annan nivå är individuellt. En alltför för snäv stop loss gör att vi riskerar att åka ut vid en mindre rekyl.
Wallenstam satte sitt senaste rekord vid 130,90 kronor den 17 februari 2020. Trenden är därmed naturligtvis stigande och vi
har 136 kronor som första motstånd följt av 142 kronor om 136-nivån bryts.
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