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OMXS30

Köp på kort sikt

Neutral

Neutral

1655

1500

Fortsatt paus i OMXS30

OMXS30 fortsätter sidledes, fast i tidigare konsolidering utan 
trend. Varken köpare eller säljare lyckas greppa tag i indexet.

Samtidigt rusar de amerikanska börserna mot högre toppar. 
Varför OMXS30 inte följer med kan snillena spekulera om.

Vi är dock inte intresserade av förklaringar, vilktigare är att vara 
med när det rör på sig. OMXS30 kan trejdas när priset lämnar 
räjongen.

Det innebär blanka under 1500 eller köp över 1655. På kort sikt 
gäller fortfarande köp.
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Starbreeze 

Köp nästa rekyl ned

Köp

Köp

12-14 kr

7,90 kr

Upplagt för fortsatt rally i Starbreeze

Starbreeze rusar åter mot nya toppar i en urstark trend och 
belönar därmed trendföljare.

I dag är dock ett köp inte att tänka på. Kursen är kraftigt över-
köpt, det går inte att få till en trevlig risk/reward-kvot. Men vid 
nästa dipp går det bra att köpa. Optimalt skulle det vara med en 
entré i området runt 12-14 kr med en nödutgång på 8 kr.

Men det är inte allt säkert rekylen ned kommer från dagens 
nivå. Kanske priset skall dubblas en gång till innan säljarna tar 
över. Efter en kraftig momentumrörelse upp vet vi dock att när 
rekylen väl inleds, går det bra att köpa sedan är det bara att 
vänta.

Motstånden ovanför är relativt svaga, varför det är upplagt för 
fortsatt rally i Starbreeze.
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Engelska skolan

Sälj

Sälj

Sälj

75 kr

63 kr

Engelska skolan gör något fel

Det går inte så bra för Engelska skolan som sett sin aktiekurs i 
fritt fall.

Just nu testas ett stödområde och därunder är det sedan fritt.

Det är inte läge att köpa vid stödet. Funderar man på att fynda 
billigt är det bättre att invänta en notering vid 75 kr.

Vid 75 kr bryter kursen upp över en viktig teknisk nivå och först 
där börjar grafen se lite trevligare ut.
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Besqab kan halveras en gång till

Besqab har mer än halverat sin aktiekurs och uppvisar därmed 
en relativ svaghet till den övriga marknaden.

Svaga aktier brukar vara svaga av en anledning, dessa bör man 
inte köpa eller investera i eftersom de har en tendens att bli bil-
ligare i pris.

Besqab kan köpas först om tidigare toppar passeras, vid 130 kr. 

Bryts stödet vid 98 kr kan det vara början på nästa våg ned och 
en ny halvering av kursen.

Besqab

Exit, trejda utbrott

Sälj

Sälj

130 kr

98 kr
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Underhållning på hög nivå i G5 Ent.

G5 Entertainment bjuder verkligen sina investerare på under-
hållning. Aktien rusar i ett område som är fritt från motstånd. Det 
är nu trendföljare blir belönade. Signalen för köp kom i slutet av 
april när tidigare toppar och motstånd bröts.

Missade man första köpsignalen har man inte haft en chans att 
ta sig in igen. Det är svårt att köpa in i en explosiv momentum-
trend, det gäller att vara med från början.

Nästa tekniska läge för köp får vi vid en rekyl ned. Frågan är 
bara var vi skall börja köpa då den naturliga nödutgången ligger 
på 300 kr, långt från dagens nivå.

Skulle kursen falla ned mot 400-500 kan man köpa i omgångar 
allt eftersom kursen sjunker. En sak som står klar är att volatili-
teten är enorm och därmed måste stopparna vara stora. G5 Entertainment

Sälj!

Köp

Köp

400-500 kr

300 kr
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Trevlig köp av Cherry

Cherry går bra att köpa i dag här och nu direkt vid dagens nivå 
eftersom priset rekylerar ned mot en stigande trend.

Efter en längre konsolidering har aktien äntligen börjat trenda. 
Den högre toppen visar att köparna tagit över.

Just nu får vi till en trevlig risk/rewad-kvot med ett köp på 65 kr 
och nödutgång på 53 kr.

Målet är minst 75 kr, sedan möjligen 90-100 kr.

Cherry

Köp

Köp

Köp

65 kr

53 kr
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Diös Fastigheter redo för trend

Under en längre tid har Diös Fastigheter rört sig sidledes inom 
en relativt bred räjong. Nu är det hög tid att placera ut köp och 
säljorder.

Bryter kursen ned under 54 kr bör man göra exit på kortsiktiga 
positioner, under 53 kr på långsiktiga. Om möjligt kan man 
blanka dessa utbrott ned. Fallhöjden är då hög med ett mål poå 
41-42 kr.

Ovanför är det dock fritt från motstånd men tidigare toppar ligger 
lite utspritt. Det gör att vi har två nivåer för köp. Första entré kan 
göras på 57 kr, ett köp på kort sikt. Fortsätter priset sedan upp 
kan vi köpa lite till vid 60 kr.

Potentialen är stort för bolaget verkar göra något som är rätt. 
Under förra året steg kursen från 40 kr till 60 kr. Vid köpsignal 
kanske nästa våg inleds som tar kursen till 90 kr..

Diös Fastigheter

Trejda utbrott

Neutral

Neutral

57 kr, 60 kr

54 kr, 53 kr
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Potential i köpvärda Medicover

Medicover rekylerar mot en stigande dagstrend efter ett utbrott 
upp från en konsolidering. Vi kan alltså köpa bolaget direkt på 
dagens nivå med stöd från det tekniska. Lite extra intressant är 
att motstånden ovanför är få och svaga, alla ligger med vinst.

Den naturliga nödutgången har vi på 59 kr. Köper vi runt 75 kr 
har vi en stopp på 16 kr, vilket kan verka mycket men potentia-
len på ovansidan är så mycket mer.

En eventuell fortsättning ned av rekylen, mot 65-70 kr, skulle 
vara helt normalt och erbjuda nya köp på dippen.

Passeras tidigare bottnar vid 60 kr är det dock bara att göra exit 
utan att tveka.

Medicover

Köp!

Köp

Köp

70-75 kr

59 kr
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Stockholm Mid Cap

ACADEMEDIA
ACANDO B
ADDLIFE
ADDNODE GROUP
ADDTECH
AFRICA OIL CORP
ALIMAK GROUP
ALLIGATOR BIOSCI
AMBEA
AQ GROUP
BEIJER ALMA B
BERGMAN & BEVING
BIOARCTIC
BIOTAGE
BUFAB AB
BURE EQUITY
BYGGMAX GROUP
CATELLA B
CATENA MEDIA
CAVOTEC
CHERRY B
CLX COMMUNICATIO
CONCENTRIC
COREM PROPERTY
D CARNEGIE & CO
DUNI
DUSTIN GROUP
EASTNINE
EN QUEST
FAST PARTNER
FERRONORDIC
G5 ENTERTAINMENT
GRANGES

HALDEX AB
HEBA FASTIGHETS
HEXATRONIC
HMS NETWORKS
HUMANA AB
I.A.R SYSTEMS B
INSTALCO INTRESS
INVISIO COMMUNIC
KNOW IT
LAGERCRANTZ
LINDAB INT AB
LUCARA DIAMOND
LUNDIN GOLD
MEDICOVER
MEDIVIR
MOMENTUM GROUP
MR GREEN
NEDERMAN HOLDING
NOBINA
NOLATO B
NORDIC WATERPROO
NP3  FASTIGHETER
OEM INTL B
ONCOPEPTIDES
OPUS GROUP
ORESUND
OSCAR PROPERTIES
PEARL EXPL LTD
PLATZER FASTIG B
RECIPHARM
SCANDIC HOTELS
SECTRA
SEMAFO INC

SKISTAR AB
STARBREEZE B
SVOLDER B
SWEDOL AB
TETHYS OIL
TOBII AB
TROAX GROUP
VBG GROUP B
VICTORIA PARK B
VITROLIFE
VOLATI
VOSTOK NEW VENT
WILSON THER
XVIVO PERFUS

BESQAB
BILIA A
BIOGAIA
BOOZT
BULTEN
CAMURUS
CAPIO
CLAS OHLSON B
CLOETTA B
COOR SERVICE
CREADES AB
DIOS FAST AB
ELANDERS B
ELTEL AB
ENGELSKA SKOLAN
FAGERHULT
FENIX OUTDOOR IN
GARO
GUNNEBO
HANDICARE GROUP
HIQ INTERNATION
HANSA MEDICAL AB
HOIST FINANCE
INWIDO
ITAB SHOP CONC
KABE B
KAPPAHL
KARO PHARMA
MEKONOMEN
MYCRONIC AB
NDX.ST
NET INSIGHT
NEW WAVE GROUP

NGEx RESOURCES
OREXO AB
PROBI AB
QLIRO GROUP
RAYSEARCH LAB B
REZT.ST
SAS AB
SCANDI STANDARD
SERNEKE GROUP
SSM HOLDING
SYSTEMAIR
TF BANK
TRACTION B
VITEC B
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Långtidsgrafer
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Långtidsgrafer
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Långtidsgrafer
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Rekommenderade 
CFD-aktörer

AvaTrade
AvaTrade är en världsledande nätmäklare 
som erbjuder handel med mer än 200 
Forex- och CFD-instrument, inklusive aktier, 
index, råvaror, obligationer & ETF:er.

Med över 200 000 registrerade kunder från 
fler än 12 länder, är AvaTrade en verkligt 
global mäklare.n

Bli kund hos CMC Markets här!

CMC Markets
CMC Markets grundades 1989 i London av 
Peter Cruddas och är idag en av världens 
största CFD-aktörer. Företaget finns i 15 
länder och är noterat på Londonbörsen. 
Det svenska kontoret öppnade i Stockholm 
2007.

CMC Markets erbjuder fler än 10 000 
produkter via CFD:er i aktier, ETF:er, index, 
råvaror, valuta och räntepapper. Utöver den 
prisbelönta webbaserade handelsplattfor-
men har du tillgång till appar för mobiltele-
fon och tablet.n

Morningbriefing Börstjänaren AB 
frånsäger sig allt ansvar för direkt eller 
indirekt förlust eller skada av vad slag 
det vara må, som grundar sig på
användandet av information från Börs-
tjänarens webbplats eller nyhetsbrev.

Informationen på Börstjänaren och 
Världsmarknaden Update tar inte 
hänsyn till någon specifik mottagares 
särskilda investeringsmål, ekonomiska 
situation eller behov.

Ansvarsfriskrivning

Tack till våra sponsorer, som är med och 
möjliggör Börstjänarens till stora delar 
kostnadsfria verksamhet för alla börsintres-
serade! 

Du kan bidra till Börstjänaren genom att ta 
del av våra sponsorers och samarbetspart-
ners utbud.n

Informationen är inte att betrakta som 
en personlig rekommendation eller ett 
investeringsråd. Varje investeringsbe-
slut fattas självständigt av användaren 
och på dennes eget ansvar.

Investeringar i finansiella instrument är 
förknippade med risk och en investe-
ring kan både öka och minska i värde 
eller komma att bli värdelös. Historisk 
avkastning är ingen garanti för framtida 
avkastning.

Bli kund hos Ava Trade här!
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