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Stockpicker ser positiv trendvändning i Kancera

Kancera utvecklades starkt i april och nu vänder trenden uppåt. Kancera är en av vinnarna 
sedan årsskiftet. Aktien har ökat med hela 74 procent. Köparna har här ett tydligt övertag och 
det är inte alls omöjligt att det finns ytterligare uppsida på sikt.

I ett dagsperspektiv har aktien etablerat sig ovanför 200 dagars medelvärde och nu finns det för 
första gången på länge förutsättningar för köpare att ta över. Håller man kvar aktien ovanför 0,64 
kronor, befäster man sitt övertag. Blickar vi uppåt är det psykologiskt viktiga 1 kronorsnivån som 
hägrar och det är inte alls omöjligt aktien tar sig hit upp.

[link to graph]
https://www.stockpicker.se/assets/News/2020/05/Teknisk-Analys-Kancera.gif

Zoomar man in kursgrafen och tittar på kursutvecklingen i ett intradagsperspektiv, ser man att 
Kancera är mycket nära att ge en teknisk köpsignal. Redan om aktien tar sig över 0,77 kronor, 
forceras tekniskt motstånd och då är det 1 kronorsnivån man kan ta sikte mot. Omkring 0,64 - 0,66 
kronor finns tekniskt stöd. Ger detta vika lär vinsthemtagningar starta.

[link to graph]
https://www.stockpicker.se/assets/News/2019/05/Teknisk-Analys-Kancera-intraday.gif

Fullständig analys med grafer och kommentarer hittas via direktlänken: https://www.stockpicker.
 och påse/home/teknisk-analys/trendvandning-i-kancera  www.stockpicker.se
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DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses 
som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts 
som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och 
rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och 
eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för 
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upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida 
händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta 
material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering 
historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig 
därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på 
användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende 
analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att 
äga, både på kort och lång sikt.
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