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Equity Research 

GHP SPECIALTY CARE AB 

www.ghp.se 
 
Sektor: Sjukvård 
Lista: Nasdaq Stockholm, Small Cap 
Marknadsvärde: 1 721 miljoner kronor 
 
Grundanalys: 9 december 2020 (motiverat värde per aktie: 25,5 kronor) 

 

Studsar aktien på stigande trendlinje? 
GHP handlas i en stigande trend men under avtagande momentum. Frågan är om aktien 
orkar studsa för att testa tidigare lokala topp från december.  
 
Trots volymtapp och andra negativa effekter orsakade av Covid-19-pandemin var 2020 ett 
förhållandevis bra år för GHP-aktien som under det gångna året ökade med nästan 40 pro-
cent. Öronmärkta miljardbelopp för att reducera vårdköerna bidrar till att skapa goda förut-
sättningar för GHP att fortsätta växa under 2021.  
 
Som framgår i graf nedan handlas aktien nu vid en kort stigande trendlinje. Vid studs kan 
tidigare toppnotering från december, strax över 27 kronor, utmanas. Samtidigt är momen-
tum fallande, vilket framgår av MACD. Vid brott på nedsidan finns nästa nivå runt 23,75 där 
Fib 38,2 möter upp, följt av MA50 (röd linje) som just nu ligger på 23,3. 
 
GHP 
  

 
  

Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare 

 

  

http://www.ghp.se/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-ghp-lovande-utsikter-for-spe-cialiserat-vardbolag/
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


