Ett kostnadsfritt marknadsbrev från Börstjänaren

Du vet väl att du kan följa Börstjänaren i realtid på Twitter!

Håller dig ajour med världsmarknaderna

örs
naren börs
tjänaren
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Exit OMXS30
OMXS30 har gått från en högre topp till en lägre lägsta och
därmed bekräftat den kortsiktiga trenden som negativ.
Trendföljande program och modeller bör ha gjort exit.
Att köpa på rekyler och svaghet fungerar så länge trenden
fortsätter men ger nästan alltid fel signal vid trendskiften.
När det sker gäller det att hålla försluten liten, så att man har råd
att jobba vidare och fokusera på nästa affär.
OMXS30 har nu många och starka motstånd ovanför. Det är inte
läge att fyndköpa, eftersom vi har en lägre botten.
På lite längre sikt är trenden neutral. En viktig nivå för positioner
på lång sikt är förra veckans lägsta. Noteringar därunder och
man bör rädda det som finns kvar, dra i stoppen och göra exit.

Dagsgraf

Tillgång:

OMXS30

Slutsats:

Avvakta

1-6 mån:

Sälj

6-12 mån:

Neutral

Produktförslag KÖP:

CFD:er med AvaTrade
Produktförslag SÄLJ:

CFD:er med AvaTrade
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Spara inte på S&P 500!
På bara några dagar har flera månaders uppgång raderats ut i
de amerikanska indexen.
Till BT Multi-portföljen låg vi sedan september förra året lång i
S&P 500 och hade en stor vinst vid toppen.
Den vinsten krympte dock snabbt och när tidigare botten
passerades gjordes exit, se cirkeln i grafen till höger. Det var när
grafen skiftade till negtativ och därmed var det där vi hade den
naturliga nödutgången.
BT Multi-portföljen ligger nu likvid och väntar på nästa affär. Vi
lyckades komma ut och säkra vinster med en släpande exit.
Det är nu man ser skillnaden mellan ett aktivt sparande i
”kvalitetsbolag” som ger tillbaka allt vid kraftiga ras och en modell
som följer trender. Så länge allt stiger kan det vara svårt att slå
ett aktiesparande men när det vänder ned ser våra stoppar till att
skydda kapitalet.

Dagsgraf

Tillgång:

S&P 500

Slutsats:

Avvakta

1-6 mån:

Sälj

6-12 mån:

Neutral

Dessutom har vi nu möjligheten att gå kort, blanka och tjäna på
den fallande trenden.
BT Multi-portföljen är en riktig portfölj med riktiga pengar. Det
går bra att ansluta sin depå för automatisk orderläggning enligt
denna modell. Minsta depåstorlek är då $10 000. Kontakta oss
för mer information henrik.hallenborg@borstjanaren.se
Det går också bra att ”göra det själv” med ett abonnemang på
Börstjänarens portfölj, just nu till kampanjpris, klicka här!
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Produktförslag KÖP:

CFD:er med AvaTrade
Produktförslag SÄLJ:

CFD:er med AvaTrade

7

Charts courtesy of MetaStock

Trenden är över i Dow Jones
Grafen över Dow Jones liknar S&P 500, spikrakt ned efter brottet
av tidigare botten.
Cirkeln i grafen till höger visar när dagstrenden skiftade till
negativ. I Dow Jones hade vi dessutom ett misslyckat försök att
ta ut tidigare topp, en klassisk toppformation.
På bara några dagar raderades flera månaders uppgång ut med
rekordfart.
Vi hade även köpt Dow Jones till BT Multi, en position som hängt
med sedan september förra året. Och likt S&P 500 gav vi tillbaka
en del vinst från toppen men exit gjordes vid utbrottet ned och
därmed lyckades vi komma ut i grevens tid!
Nu är det billigt att köpa aktier men det är ingen brådska.
Möjligen tar det några år tills vi ser februaritoppen passeras. När
det sker kommer vi dock att ha en stigande trend att följa.
I dag har vi en fallande trend och därmed är det blankning man
kan försöka att ta sig in i. Marknaden är dock kraftigt översåld så
det är inte direkt bra tajming att gå kort.
Till BT Multi både köper och blankar vi, kontakta oss för mer
information henrik.hallenborg@borstjänaren.se

Dagsgraf

Tillgång:

Dow Jones

Slutsats:

Avvakta

1-6 mån:

Sälj

6-12 mån:

Neutral

Produktförslag KÖP:

CFD:er med AvaTrade
Produktförslag SÄLJ:

CFD:er med AvaTrade
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Då köper vi Nasdaq 100
För att mäta om en rekyl är normal eller inte kan man använda
sig av Fibonacci-nivåerna.
Grafen till höger visar då att alla nivåer är passerade i Nasdaq
100.
Det är alltså inte längre en vanlig rekyl mot trenden vi ser. Raset
har skfitat trenden till negativ. Vi kan släppa tankarna på en bullmarket och istället förbereda oss på en bearmarket
Aldrig någonsin tidigare har de amerikanska börserna fallit så
snabbt på så kort tid som det vi såg den senaste veckan.
Dagens nivåer är alltså extremt översålda. Tajmingen för
blankning är usel och köp mot trenden i en björnmarknad är vi
inte intresserade av.
Köp blir aktuellt när våra medelvärden åter börjar vända upp och
vi får ett positivt marknadsklimat. Börjar man spara och fyndköpa
aktier redan i dag, kan man få vänta länge på positiva siffror.
Det är istället bättre att köpa dyrt när det stiger och rida en positiv
trend. Efter 10 år i en bull-marknad borde man kunna förvänta
sig några år med sidledes rörelser eller negativa toner i de
amerikanska indexen.

Dagsgraf

Tillgång:

Nasdaq 100

Slutsats:

Avvakta

1-6 mån:

Sälj

6-12 mån:

Neutral

Produktförslag KÖP:

CFD:er med AvaTrade
Produktförslag SÄLJ:

CFD:er med AvaTrade
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DAX inte längre intressant
Det tyska DAX-indexet bröt upp från en flagga och vi köpte till BT
Multi-portföljen. Positionen visade under flera veckor vinst och
stoppen flyttades upp till break even. När det sedan vände ned
kunde vi göra exit +-0, just före det kraftiga raset.
Vi köpte alltså på höga nivåer men vår riskhanteringsmodell såg
till att stoppa ut oss när uppgången avtog.
Nu är vi istället intresserade av att blanka DAX men inte till
dagens nivåer.
I dag avvaktar vi i portföljen. Det är inte längre självklart vilken
sida man skall lägga sig på och då gör man bäst att ta en paus,
gå och fiska som Jesse Livermore formulerade det.
Kontakta oss för att ansluta din depå till BT Multi,
henrik.hallenborg@borstjanaren.se

Dagsgraf

Tillgång:

DAX

Slutsats:

Avvakta

1-6 mån:

Sälj

6-12 mån:

Neutral

Produktförslag KÖP:

CFD:er med AvaTrade
Produktförslag SÄLJ:

CFD:er med AvaTrade
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Inga kokta grodor i EuroStoxx50
EuroStoxx50 har likt de amerikanska indexen raderat ut en
bull-marknad på några dagar och aktiesparare har fått något att
fundera på.
Det är nu inte läge att spara mer i det som går dålig. Att snitta
ned sig är en usel strategi om det inte utgör grunden för en
handelsmodell som gör entré i omgångar.
Aktiemarknaden har fortfarande enorm fallhöjd.
En långvarig bear-marknad brukar dock sakta komma smygande
så att investerare blir kvar som kokta grodor.
När det rasar snabbt på kort tid hinner ”alla” hoppa av och det
finns inte tillräckligt med säljare för att driva trenden vidare.
Det som i slutänden avgör vad vi gör i portföljen är dock inte vad
vi tror eller förutspår utan trendens riktning. Är den ned blankar
vi, är den upp köper vi.

Dagsgraf

Tillgång:

EuroStoxx50

Slutsats:

Avvakta

1-6 mån:

Sälj

6-12 mån:

Neutral

I dag är trenden i aktiemarknaden negativ på kort sikt men positiv
till neutral på längre sikt.
Produktförslag KÖP:

CFD:er med AvaTrade
Produktförslag SÄLJ:

CFD:er med AvaTrade
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Spik i VIX – extrem rädsla
VIX-index har åter gjort en spik från extremt låga nivåer till
extremt höga.
VIX är ett fear-index som visar marknadssentimentet.
De höga noteringarna markerar extrema rörelser i marknaden.
Indikatorn kan användas för att tajma entré i marknaden: köp
panik och säkra vinster vid ett ”bedrägligt lugn” (låga noteringar i
VIX).
Men det är inte så enkelt som att bara följa VIX, varför vi
kombinerar det med trenderna i dagsgrafen.

Dagsgraf

Tillgång:

VIX

Slutsats:

-

1-6 mån:

-

6-12 mån:

-

Produktförslag KÖP:

CFD:er med AvaTrade
Produktförslag SÄLJ:

CFD:er med AvaTrade
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Rekommenderade mäklare
Tack till våra sponsorer, som är med och
möjliggör Börstjänarens till stora delar
kostnadsfria verksamhet för alla börsintresserade!
Du kan bidra till Börstjänaren genom att
ta del av våra sponsorers och samarbetspartners utbud.

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.
Bli kund hos Ava Trade här!

GFF Brokers
Global Futures & Forex Inc. (GFF Brokers) är ett oberoende introducerande
mäklare-företag i Glendale, Kalifornien,
som erbju- der termins- och optionshandel på alla större börser runt om i
världen.
Som medlem NFA och registrerad IB hos
CFTC tillhandahåller GFF-brokers lågpristerminer och valutahandel med stöd
av högkvalitativ kundservice, branschkompetens och ett växande utbud av
handels-plattformserbjudanden.
Bli kund hos GFF Brokers här!

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

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

Investeringar i finansiella instrument
är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i
värde eller komma att bli värdelös.
Historisk avkastning är ingen garanti
för framtida avkastning.
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Välkommen till BT-SHOP!
Henry Boy Trading
– + 5307% på 9 år!

Finanskrönikan
– Tips, kommentarer och råd

Rekylhandel steg 2
– Entré på svaghet i stark trend

Tradingportföljen
– Lär dig riktig trading

Matiga minikurser i börsstrategi
– 4 matnyttiga kurser

MetaStock D/C
– Se möjligheterna med MetaStock

Börstjänarens Add-On till MetaStock
– Ta del av Börstjänarens alla strategier

MetaStock R/T + Xenith
– Direktinsikt på de globala marknaderna

börs
tjänaren
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