Ett kostnadsfritt marknadsbrev från Börstjänaren

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

Håller dig ajour med världsmarknaderna
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Sannolikt mer utför i OMXS30
Lägre lägsta leder oftare till ytterligare en lägre lägsta före en
högre högsta. En trend har en förmåga att fortsätta och en ny
botten är knappast ett tecken på ett skifte. Den fallande trenden i OMXS30 kan fortsätta året ut, kanske längre eller bara
veckan ut. Det finns ingen som vet, eftersom det är omöjligt
att förutspå framtiden.
Analytiker och experter kan ha åsikter men ingen klarar att
konstant tala om hur marknaden kommer att gå. De finns där
för att ge den stora massan de svar de vill höra:
- På lång sikt stiger det alltid
- Snitta ned förlusterna
- Köp billigt
- Säkra vinst i det som går bra
- Spara på kvalitetsbolag och högavkastare
Alla goda köpråd är goda i en stigande trend. I en fallande
trend finns det inga goda råd. Allt blir helt enkelt fel. Hur man
än gör har exit en tendens att känns fel, möjligheten finns
alltid att marknaden vänder till en fleraårshögsta efter exit.
För en normalinvesterare är smärtan större att missa en
bull-marknad än att förlora pengar i en bear-marknad, det är
därför en ”rådgivare” sällan rekommenderar exit och ännu
mera sällan blankning. Vidare är det få som faktiskt inser att
en rådgivare nästan alltid har en säljkeps på sig; de är säljare
av produkter där det finns ett egetintresse.
I OMXS30 är trenden nu fallande, varför vi gjort exit och istället blankat för att vara med på nedsidan så länge det varar
och hur länge det blir vet vi som sagt inte.
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Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Avvakta
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Neutral
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Kronan kan ha bottnat
US-dollarn har vänt ned kraftigt mot svenska kronan. Prisgrafen till höger visar hur köparna misslyckades med att ta
kursen till en högre topp.
Säljarna har därmed tagit USD/SEK ned till tidigare bottnar
som är en avgörande tekniskt nivå. För om kursen fortsätter
ned under tidigare botten bekräftas dagstrenden som negativ
med en lägre lägsta efter en lägre högsta.
Stöden inunder är från noteringar ett år tillbaka. Det betyder
att stöden är få och svaga. En snabb rörelse ned mot 8.00
skulle kunna bli resultatet vid ett utbrott ned.
Tekniska handlare har alltså möjlighet att applicera strategier
som handlar utbrott i USD/SEK. Vid ett utbrott gäller blankning och vid en högre topp gäller köp. Svårare än så behöver
man inte göra det.
Ett utbrott ned innebär att svenska kronan kan ha bottnat mot
USD-dollarn som då alltså toppar.
Nästa affär!
Var med på Börstjänarens nästa affär, exakta nivåer ofta flera
dagar före entré, abonnera på portföljen här!
Årets nio avslut uppvisar sex vinster och endast tre förluster!

Graf från MetaStock

Tillgång:

USD/SEK
Slutsats:

Handla utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Köp
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Bättre tider för euron
Euron kan står inför bättre tider. Den senaste veckan har USdollarn rasat kraftigt mot euron, som stärkts så pass mycket
att vi har en högre topp.
Kursen går direkt från en lägre botten till en högre topp. Det
är ovanligt och gör marknaden svår att handla med en tajt
närliggande nödutgång.
Jobbar man med utbrottshandel bör man ha köpt på trendskiftet.
Nästa chans kommer om vi får en rekyl ned. Möjligen skall
tidigare toppar och motstånd återtestas en gång före nästa
våg upp. Om det sker får man en andra chans att köpa.

Graf från MetaStock

Trendlinjebrottet var vår första förvarning på att köparna växt
sig starkare. Nu gäller behåll och sikta på en trend som kan
pågå året ut.

Tillgång:

Trenden på lång sikt är fortfarande negativ. Vi har nu ett läge
där dagstrenden stiger men i en högre tiddsakala är det en
vanlig rekyl mot en fallande trend.

Slutsats:

De bästa sättupperna brukar komma när trenderna harmonierar och pekar åt samma håll. Det hindrar oss dock aldrig från
att följa trenden i dagsgrafen om vi har en intressant sättupp,
vilket vi nu har i EUR/USD.

EUR/USD

Köp
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Sälj
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Lång eller kort i sterling
För bara någon vecka sedan var GBP/USD på väg ned efter
en att ha konsoliderat sedan november förra året. Golvet i
räjongen testades och härifrån har det vänt upp.
Kortsiktiga handlare blev möjligen instoppade i blankningar
av sterling. Vid en högre högsta är det dags att byta ut korta
mot långa både på kort och lång sikt för att istället spekulera i
att USD-faller i värde.
Vi är dock inte där ännu men den räjong vi sett sedan november blir bara mer och mer intressant att trejda.
Eftersom priset rör sig sidledes bör man inte gissa på åt vilket
håll kursen kommer att gå, för att istället följa med upp eller
ned och därmed vara öppen för alla tänkbara möjligheter.
Sterling har en trendens att röra sig snabbt när det väl händer, varför man redan nu kan placera ut köp- och säljorder.
Forex med AvaTrade
Valutamarknaden går bra att handla med via vår sponsor
AvaTrade, klicka här för att öppna ett konto!

Graf från MetaStock

Tillgång:

GBP/USD
Slutsats:

Utbrottshandel
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Swissy klassar ut dollarn
Schweizerfrancen är utstark mot US-dollarn som den senaste
veckan rasat kraftigt i värde.
Dagstrenden är starkt fallande – det råder inte någon tvekan
om att det är säljarna som styr.
Utbrottshandlare blir nu belönade medan rekylhandlare står
utanför och hoppas på en upprekyl!
När och varifrån rekylen kommer går dock inte att lista ut. Vi
Kan nu bara säga att den är värd att göra entré på. Det kan
ta veckor innan vi får nästa rekylsättupp.
Handlar man rekyler är det därför bra att följa fler marknader
och inte fokusera på att sälja just ”swissy”, som ger signal
bara om kursen återhämtar sig.
Stöden är få och svaga så det kan finnas mycket kvar av
denna trend.

Graf från MetaStock

Tillgång:

USD/CHF
Slutsats:

Sälj rekyler upp
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Suddig bild i loonie
Loonie, den kanadensiska dollarn, pendlar mellan stöd och
motstånd utan trend. Volatiliteten är hög och potentialen stor
när vi väl får en trend.
Att kursen rört sig utan trend ett helt år innebär att vi kan
komma att få ett helt år i trend när det väl bär av. Det kan ta
ett år till innan vi får den trenden, eller så var förra veckans
utbrott början på den.
Vi vet aldrig vilka utbrott som leder till en långvarig trend men
alla trender börjar med ett utbrott till en högre högsta eller
lägsta lägsta.
Just nu är det köp av CAD/USD man bör jobba med på kort
sikt men i en längre tidshorisont är läget fortfarande suddigt
och oklart.

Graf från MetaStock

Tillgång:

CAD/USD
Slutsats:

Avvakta
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Aussie är relativt svag
Den australiensiska dollarn har uppvisat svaghet mot USdollarn under en lång tid.
I slutet av förra året såg vi ett försök till ett skifte. Vi gick då
lång i aussie till BT Multi men fick sedan stoppa förlusten.
I dag har vi en ny lägre botten och rekyl mot trenden. Köp är
inte längre aktuellt. Istället är det blankning på rekylen som är
det rätta för en trendföljare.
Köp blir intressant först efter någon typ av bottenformation;
ett misslyckat försök att ta ut tidigare botten.
Så länge kursen rör sig upp från en lägre lägsta är det ingen
brådska för bottenfiskare.

Graf från MetaStock

Tillgång:

AUD/USD
Slutsats:

Sälj blankt
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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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.

19

VÄRLDSMARKNADEN UPDATE | Ett kostnadsfritt marknadsbrev från Börstjänaren

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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