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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10 års väntan i OMXS30?
Sedan början av mars har OMXS30 noterats i säljzon. Det
innebär att vi inte köper, inte ligger lång och inte planerar att
använda köpknappen.
När indexet i slutet av förra året och början av detta år noterades i köpzon var vi bara intresserade av köp.
Följer man bara trenden bör det gå bra att spara i aktier. Nu
när OMXS30 noteras i säljzon och trendar ned är det inte
läge att spara och vara långsiktig. Man bör inte ”sitta still i
båten”, vilket annars är ett vanligt råd. Mäklare och analytiker
rekommenderar sällan exit eller blankning, eftersom undersökningar visar att det är jobbigare för en kund att stå utanför
en bull-marknad än att förlora pengar i en bear-marknad.
I dag bör man istället rädda det som finns kvar och placera i
något som har en tendens att stiga. Det kan ta 10 år innan vi
får en ny topp i OMXS30, det kan ta ett par veckor, ingen vet.

Tillgång:

Men vi vet med säkerhet att när OMXS30 tar sig upp till en ny
högre topp, noteras indexet i köpzon, inte säljzon!

Slutsats:

I kväll kl 19:00, måndagen den 23 mars, håller vi ett extrainsatt Corona-kris-webinarium, registrera dig här!
Vår modell Henry Boy har klarat krisen bra, modellen har
under mars avancerat med över 10 procent, både Henry Boy
Target och Henry Boy Trailing. Möjligheten finns att ansluta
sin depå för automatisk orderläggning till denna alternativa
investering som inte följer aktiemarknadens rörelse. Minsta
depå är $2500. Kontakta henrik.hallenborg@borstjanaren.se
för mer information.
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Graf från MetaStock

OMXS30

Blanka rekyler upp
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Ingen efterfrågar längre olja
I början av rebruari föll priset på råolja ned till en lägre botten
efter en längre tid med sidledes rörelser. Vi hade sett $50
som stöd och $65 som motstånd.
Nu noteras kursen i en fallande trend i ett stödlöst område.
Olja är historiskt sett mycket billigt men det betyder inte att
det är köpläge, att det måste bli dyrare, eller att priset inte
kan halveras en gång till!
Priset är översålt, det har fallit mycket på kort tid. Detta är ett
tecken på styrka i trenden, som är värd att följa. Vår första
signal om att säljarna växt till sig fick vi när priset föll under
$50. Sedan har det gått fort. Efterfrågan finns inte längre där
och trenden är att säljarna är beredda att sänka priset.
Efter en kraftig nedgång kan nästa rekyl upp bli kraftig. Oljan
har rasat med 30 procent vissa dagar. En uppgång på 30-40
procent betyder inte att trenden skiftar till stigande. Trenden
skiftar till positiv när vi får en högre högsta och det har vi inga
tecken på i dag. Först måste vi få en lägre rekyltopp.
Det är inte någon brådska att köpa en marknad som mer än
halverats på kort tid. Ofta finns det en bra anledning, marknaden har inte alltid fel! Men marknaden överreagerar ofta eller
alltid.
Till det nya trendföljande programmet Energizer köper vi energirelaterat på lång sikt. Sektorn är mycket billig i dag men
entré tajmas med trenden. Möjligheten finns att ansluta sin
depå till Energizer för automatisk orderläggning enligt våra
trendföljande modeller. Minsta depå är $10 000, kontakta
henrik.hallenborg@borstjanaren.se för mer information.
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Graf från MetaStock

Tillgång:

WTI-olja
Slutsats:

Blanka rekyler upp
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Sälj guld ”on the news”
I kristider brukar guldet utgöra en säkerhet och klara sig bra.
De senaste veckorna har priset på guld fallit tillbaka kraftigt
men relativt aktiemarknaden har det klarat sig mycket bra.
Priset på guld har det senaste året trendat upp, nu när det
möjligen ”sell on the news” vi ser.
Att guldet trendat upp under så lång tid ger oss en hint om
att dagens kris och bear-marknad skulle ha inträffat förr eller
senare även utan Coronavirus, men då förmodligen i en helt
annan annan form. Löses Coronakrisen snabbt betyder inte
det att marknaden måste återhämta sig lika snabbt. Marknaden var riktigt ”bubblig” före raset.
Guld är nu på väg att formera en lägre botten i dagsgrafen. Det innebär exit på positioner som följer dagstrenden.
Samma sättupper såg vi i silver, platina och palladium före
det att dessa kraschade. Guldet behöver inte gå samma väg
men tiden för att vara aggressiv köpare är förbi med en lägre
lägsta i dagsgrafen.
På lång sikt krävs det mer än en notering under $1450 för att
skifta trenden. Om man behåller guldet eller gör exit, bör inte
bero på vad man tror om guldpriset, utan på vilken trend man
följer.
Till modellen Gold Bug följer vi trenden både på kort och lång
sikt. Möjligheten finns att ansluta sin depå för automatisk
orderläggning enligt trendföljande modeller i guld, kontakta
henrik.hallenborg@borstjanaren.se för mer information.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Guld
Slutsats:

Se över nödutgången
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Sveriges krona störtdyker
För inte så länge sedan, för bara någon vecka sedan, gjorde
vi oss beredda att blanka USD/SEK, då kursen föll mot tidigare botten efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp.
Någon lägre botten blev det dock inte och därmed inte heller
någon blankning. En lägre lägsta är ett måste för att vi skall
agera på en sättupp, i annat fall är den inte fullbordad.
Nu har vi istället en högre topp. Köparna tog kursen över
tidigare topp och det var då entré med köpta positioner kunde
göras. I dag bör man vara lång och sikta på nivåer långt över
11 kr för en dollar. Rekyler ned kan köpas för den som missat
entré. En stigande trend innebär att det krävs fler kronor för
att växla mot en dollar. Stiger kursen från 9.5000 till 11.0000
får man betala 11 kr istället för 9,50 kr för en dollar. Kronan
försvags således när USD/SEK stiger, grafen till höger.
Hur länge trende nu pågår kan vi omöjligen förutspå. Men så
länge kursen noteras över tidigare bottnar bör man inte vara
orolig (om man ligger lång US-dollar och kort svenska kronan, ligger man lång svenska kronor finns det all anledning
att vara orolig!).
Vår alternativa investeringsmodell Henry Boy Target och
Trailing handlas på en dollarbaserad depå. Under mars har
programmet avkastat över 10 procent men eftersom dollarn
också stiger mot kronan får svenska investerare även en positiv valutaeffekt. Det gäller för samtliga av våra investeringsprogram. Den som investerade 2014 har sett en uppgång på
över 60 procent mot kronan. Det var år 2014 vi släppte vår
hedge mot en svagare dollar, en hedge som sedan dess inte
varit aktuell att återta.
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Graf från MetaStock

Tillgång:

USD/SEK
Slutsats:

Köp US-dollar
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Vildsint björn i euron
EUR/USD har just nått en ny lägre botten efter en körare upp
över tidigare topp, en rörelse som försökte skifta dagstrenden
till positiv. Grafen till höger visar en klassisk bottenformation
med ett utbrott upp som stoppade ut oss från korta och in i
långa.
Rörelsen upp bekräftades som falskt med en lägre lägsta.
Marknaden gör sitt bästa för att skaka ut svaga händer från
en trend.
EUR/USD har trendat ned ett par år nu och det är inte långt
kvar till 1.0000 men det har inte varit lätt att rida denna björn.
Att vår sättupp för trendskifte inte fungerade i denna gång
betyder inte att det är en dålig strategi. Det finns inget som
fungerar varje gång. För att bli en börstjänare och tjäna på
börsen bör man inte fokusera så mycket på ett göra en modell bättre genom ökad träffsäkerhet; att hålla förluster små
och rida vinsterna är så mycket viktigare.
En fallande trend i EUR/USD innebär att euron tappet mot
US-dollarn som alltså stärks.
Missa inte vårt extrainsatta Corona-kris-webinarium, i kväll kl
19:00, registrera dig här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

EUR/USD
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj

12

13

U P D AT E 6 / 7

Bottenlöst i HM
I Hennes & Mauritz låg vi lång till Börstjänarens portfölj men
vi fick lov att stänga positionen när trenden var över och
säljarna klev in.
Vår exitnivå låg under tidigare botten, eftersom det är där
trenden skiftar, se grafen till höger.
Många gånger stoppar vi ut oss i onödan, tar små förluster
och satsar på stora vinster de få gånger vi träffar rätt. Det
handlar mycket om en lång väntan på att plötsligt ha ”tur”.
De som tjänar på börsen har en tendens att ha några få vinnande affärer som står för 100 procent av portföljens vinst.
Medan de som har svårt med plussiffror, ofta har några få
stora förluster som står för 100 procent av en kraschad portfölj.
I Hennes & Maurits är trenden åter negativ och kursen noteras i ett stödlöst område. Det är inte läge att bottenfiska, nu
går det istället bra att blanka rekyler upp.
Hur blankning går till förklarar vi i Börstjänarens utbildande
tradingportfölj, abonnera här!
Vill du ansluta din depå till denna portfölj för automatisk orderläggning, kontakta henrik.hallenborg@borstjanaren.se

Graf från MetaStock

Tillgång:

Hennes & Mauritz
Slutsats:

Blanka rekyler upp
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj

14

15

U P D AT E 7 / 7

Lägre lägsta i bitcoin
Svängningarna i bitcoin fortsätter att vara höga. På kort tid
har kursen mer än halverats men det är också normalt att
priset snabbt dubblas.
Dagstrenden är nu negativ med lägre lägsta. Även på lite
längre sikt ser det dystert ut.
För trendföljare är det blankning på rekyl som är aktuellt dvs.
sälj den uppgång vi nu ser blankt.
Handlar man med bitcoins dagstrend gäller det dock att anpassa positionens storlek efter volatiliteten, dvs breda stoppar.
Först om vi ser kursen vid en ny årshögsta får vi en positiv
bild.
Bitcoin ingår i det trendföljande programmet Krypto Knight
som följer trender i kryptomarknaden. Förväntningarna på
modellen är ett bra resultat under starka stabila trender upp
eller ned.
Kontakta oss för mer information henrik.hallenborg@borstjanaren.se minsta depå för automatisk orderläggning är $10
000.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Bitcoin
Slutsats:

Blanka rekyler upp
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.

18

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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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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