Ett kostnadsfritt marknadsbrev från Börstjänaren

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

Håller dig ajour med världsmarknaderna

örs
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Bli vän med trenden i OMXS30
Det tekniska läget i OMXS30 är rekyl upp mot en starkt fallande trend. Trenden skiftade till fallande i slutet av februari,
med en lägre lägsta.
Sedan dess har köp inte varit aktuellt. Som trendföljare får
man nu en andra chans att blanka, när priset rör sig mot
trenden.
Hur länge trenden kommer att pågå går inte att lista ut. Det
går inte heller att förutse på vilken nivå det bottnar.
Men vi vet att en stabil trend ofta fortsätter samt att trenden
är vår vän som trendföljare. Det går då bra att trycka på säljknappen för OMXS30 och blanka.

Graf från MetaStock

Man bör dock vara beredd på att rekylen upp kan bli mycket
kraftigare än det vi sett under mars. Snabba uppgångar mot
en fallande trend gör inte den tekniska bilden mer positiv.

Tillgång:

Välkommen till University of Corona!

Slutsats:

OMXS30

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Desperata säljare i DAX
Det tyska indexet DAX rekylerar upp mot en fallande trend
och enligt vår handelsmodell BT-kanalen har vi en sättupp för
blankning.
Entré med trenden tajmas med ett medelvärde, mittlinjen i
den fallande trendkanalen i grafen till höger.
Låga noteringar i MACD-histogrammet vittnar om momentum
och en etablering under kanalbandet visar att säljarna är
desperata.
Det är en marknad att blanka där man alltså bör jobba med
säljknappen. Vi har ännu inga tecken på något skifte av den
negativa trenden.
Börstjänarens portfölj både köper och blankar. Portföljen
följer inte index, det är en alternativ investering med fokus på
”absolute return”. Klicka här för ett abonnemang eller kontakta oss för information om hur du ansluter din depå för automatisk orderläggning. henrik.hallenborg@borstjanaren.se

Graf från MetaStock

Tillgång:

Tyskland DAX
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Inget bottenfiske i S&P 500
S&P 500 kunde vi köpa med en starkt stigande trend mot slutet av förra året. Vår senaste sättupp för köp var på en rekyl i
februari.
Att följa en trend fungerar till den dagen då det vänder. När
skiftet kommer måste förlusten hållas liten.
I S&P 500 kom skiftet snabbt och först nu kan vi agera med
rekylhandelsmodeller och blanka. Entré kan göras direkt på
dagens nivå vid 18 EMA.
Köp och bottenfiske kan bli aktuellt först när vi får en lägre
rekyltopp, ett misslyckat försök att ta ut tidigare botten eller
någon typ av divergens.
Just nu Corona-kris-pris på Börstjänarens portfölj!

Graf från MetaStock

Tillgång:

S&P 500
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:
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Italien faller fritt med trenden
Likt alla andra aktieindex faller det italienska MIB fritt i ett
stödlöst område. Detta ras kan fortsätta hur långt som helst!
Vårt jobb som Börstjänare är inte att lista ut när en botten
kommer utan att vara med i trenden.
Rekylen upp går bra att blanka på och handelsmodellen BTkanalen signalerade entré för någon dag sedan.
Första mål är nu att tidigare botten återtestas. Om det sker
bör nödutgången flyttas ned till break even för att göra affären fri från risk.
Får vi en lägre botten kan marknaden vara redo för ett nytt
ben ned, en ny panikvåg i trendens riktning.
Abonnemang på Börstjänarens utbildande portfölj, klicka här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Italien MIB
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:
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Köp ej Nasdaq före basformation
I Nasdaq 100 gick det bra att köpa rekyler under uppgången
och möjligen går det nu lika bra att blanka rekyler upp mot
den fallande trenden.
Vi vet aldrig vilka sättupper som kommer att fungera. I Nasdaq 100 har vi nu en sättupp för blankning enligt BT-kanalen.
Entré kan göras vid 18 EMA och första mål är ett återtest av
tidigare botten. Det är den lilla våg vi siktar på till Börstjänarens portfölj när vi har haft 75 procent rätt i över 10 år!
En trend skiftar sällan med en V-formation. Det är vanligare
att tidigare botten först återtestas och först när kursen har en
stabil bas att stå på kommer uppgången.
Klicka här för att abonnera på vår portfölj just nu till Coronakris-pris!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Nasdaq 100
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:
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Nasdaq Composite på lång sikt
Grafen till höger visar Nasdaq Composite på lång sikt.
Nedgången vi haft ser ut som en vanlig rekyl mot en stigande
trend.
I denna graf applicerar vi dock inte våra trendföljande modeller, det är på lite för lång sikt.
Ju mer kortsiktig man är desto större vikt bör man lägga vid
trender och grafens rörelser. Och ju mer långsiktig man är
desto mer bör man väga in fundamenta.
Det vi kan konstatera i grafen till höger är att fallhöjden fortfarande är mycket hög. Efter tio år i bull-marknad kan vi nu
stå inför 10 år med sidledes rörelser, som först inleds med en
bear-marknad.
Trenden är vår vän då den visar vägen och guidar oss in i
köpta eller blankade positioner.
Klicka här för att se ett webinarium där vi analyserar Dow
Jones sedan år 1896!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Nasdaq Composite
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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VIX mot paniknivåer
Volatiliteten i volatilitetsindexet VIX är extrem.
Detta fear-index visar när marknaden når extrema nivåer.
Höga noteringar visar panik; när marknaden kan vara nära en
kortsiktig botten.
Det visar dock inte när en trend är redo att skifta.
Efter en högre topp för någon vecka sedan föll indexet ned
mot mer normala nivåer men är åter uppe vid paniknivåer.
Graf från MetaStock

Välkommen till University of Corona!
Tillgång:

VIX
Slutsats:

1- 6 mån:

6 -12 mån:

-
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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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