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Dagsgraf med trendlinjer

VECKANS TREJD

från Börstjänaren

SKF tajmad och klar för köp
SKF rekylerar ned efter en ny högre topp och då den stigande trendlinjen testas, är tajmingen för köp god. Potentialen i
denna affär ligger på en uppgång de närmsta 4-6 månaderna som kan ta kursen en bra bit över 200 kr. Det höga målet
försvarar en nödutgång på 17 kr per aktie.
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ANNONSER

Först om tidigare botten passeras är denna affär över och
därmed är det där vi har den naturliga nödutgången.
Skulle rekylen fortsätta ned till 180 kr eller 175 kr, är SKF
fortfarande köpvärd, man skulle då kunna öka positionen något men faller kursen under 171 kr gäller exit utan att tveka.

Våra sponsorer:

Ett köp kan göras i MINILONG SKFB VT18 som har en hävstång på 5,35.

Vontobel
MetaStock
AvaTrade
CMC Markets
Global Futures

ATT TA POSITION

STRATEGI:

Rekyl

ENTRÉ:

Köp 188 kr

MÅL:

200 kr sedan 270 kr

NÖDUTGÅNG:

171 kr

Entré kan göras i MINILONG SKFB VT18 som
stiger i värde om SKF fortsätter upp, i dag ligger
kursen på 34,90 kr.

Ansvarsfriskrivning
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 Börstjänarens
webbplats, nyhetsbrev eller handelstips.
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Anmäl/avanmäl dig här!

Informationen i Veckans trejd från Börstjänaren tar inte hänsyn till någon speci-

fik mottagares särskilda investeringsmål, Investeringar i finansiella instrument är
ekonomiska situation eller behov.
förknippade med risk och en investering
kan både öka och minska i värde eller
Informationen är inte att betrakta som
komma att bli värdelös.
en personlig rekommendation eller ett
investeringsråd. Varje investeringsbeslut Historisk avkastning är ingen garanti för
fattas självständigt av användaren och
framtida avkastning.
på dennes eget ansvar.
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