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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Köp och blanka OMXS30!
Grafen till höger visar OMXS30 vid nivåer från toppen år
2000. Den som köpte då ligger nu på break even eller med
en liten förlust, efter 20 år sparande!
Dagstrenden i OMXS30 är fallande, vilket innebär att man bör
blanka uppgångar. Sättuppen går vi igenom här:
Säljsättuppen i OMXS30!
På kort sikt stiger trenden i OMXS30. Det innebär att man bör
ligga lång på kort sikt. Sättuppen går vi igenom här:
Köpsättuppen i OMXS30!
På riktigt lång sikt är trenden neutral i OMXS30, varken köpare eller säljare dominerar. Om man ligger utanför, har köpt
eller blankat, bör bero på vilken tidshorisont man har, inte vad
man ”tror” om börsen, vilket vi förklarar i länkarna ovan.
Till Börstjänarens portfölj söker vi nu bolag att fyndköpa i.
Portföljen som låg lång med trenden gick helt likvid den 24
februari när vi fick en lägre lägsta i S&P 500.
Möjligheten finns att ansluta sin depå för automatisk orderläggning enligt våra trendföljande modeller. Kontakta oss för
mer information! henrik.hallenborg@borstjänaren.se
De flersta av våra alternativa investeringsmodeller har inte
någon korrelation med hur aktiemarknaden går.

Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Guld kan gå mycket högt!
Guldpriset noteras snart vid en ny alla tiders högstanotering.
Efter en uppgång från $1100 till $1700 tog priset en paus när
”nyheten” var ute.
Guld är dock inte vilken råvara som helst. Guld har fungerat
som betalningsmedel under tusentals år och har en tendens
att visa dollarns försvagade köpkraft vid en inflationär politik.
Om det inte finns någon botten i hur lågt dollarn kan falla,
finns det inget tak för guld. Priset på guld kan gå hur högt
som helst.
Motstånden från tidigare noteringar är få och svaga, vilket
innebär att guldet bör kunna fortsätta sin resa upp mot $2000
utan större problem men vi bör också kunna se $3000-4000
på kort tid.
Det är vad som inträffade i palladium som i december förra
året låg på $1700. Sedan bar det iväg och i februari låg priset
på $2800. Kan palladium göra en sådan resa bör också guldet kunna göra det.
Till det alternativa investeringsprogrammet Gold Bug följer vi
den positiva trenden i guld och köper så länge vi har högre
högsta och högre lägsta.
Möjligheten finns att ansluta sin depå för automatisk orderläggning. Gold Bug var på drygt ett år upp med 100 procent
vid toppen för några veckor sedan. Kontakta henrik.hallenborg@borstjänaren.se för mer information.
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Tillgång:

Guld
Slutsats:

Köp!
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Fynda i billig olja
Oljan är i dag rekordbillig. För bara några dagar sedan kunde
man köpa ett fat olja för under $20. Toppen år 2008 låg vid
$150. I grafen till höger ser vi att oljan är historiskt billig vid
$10, det är golvet från noteringar 40 år tillbaka i tiden. Grafen
är dock inte inflationsjusterad, så redan nu kan vi säga att råvaran noteras vid mycket billiga nivåer, extremt lågpris. Men
när man investerar i råvaror är det enkelt att förlora på dålig
tajming. Något som heter ”cost of carry” äter upp vinsten om
man sparar på en råvara för länge. Därför är tajmingen så
viktig vid investering i denna sektor.
Den som köper, äger, en råvara, betalar för lager, försäkringar och räntor. En amatör som köper en oljerelaterad produkt
har ofta inte en aning om detta, eftersom kostnaderna bakas
in i priset. Allt utgår från terminen och det är där som priset
för denna kostnad sätts. Ibland är den högre, ibland lägre.
Det finns inte heller någon garanti för att säljaren får betalt för
kostnader relaterat till lager även om så oftast är fallet.
Som köpare och ägare av en råvara är det normalt att betala
carrying cost och vinsten på en position kommer först när
priset stigit över denna kostnad. Det finns inga produkter som
inte har detta i sig, vilket vi går igenom i kursen Råvarkung.
I den alternativa investeringsmodellen Energizer investerar
vi i olja samt oljerelaterat när trenden stiger för att inte bli
sittande med produkter som minskar i värde pga. ”carrying
cost”. Modellen köper med positiva trender helt enkelt, både
kortsiktigt och långsiktigt, vilket innebär att vi nu kan fynda på
billiga nivåer. Möjligheten finns att ansluta sin depå, kontakta
oss för mer information! henrik.hallenborg@borstjänaren.se
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Tillgång:

WTI-olja
Slutsats:

Sälj på kort sikt
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Bomull vid 40-årigt golv
Många råvaror har på några veckor blivit rekordbilliga, från
redan billiga nivåer. En av de extremt billiga marknaderna är
bomull som noteras vid ett golv där priset vänt upp de senaste 40 åren.
Det börjar bli intressant att investera i råvaror på lång sikt och
lägga marknader som bomull i byrålådan.
Problemet är att om de ligger för länge äter kostnaden för att
lagra råvaran upp en stor del av investeringen. Därför är det
inte en bra idé att lägga bomull längst in i byrålådan.
Till investeringsmodellen Hot Commodities köper vi bomull
och andra billiga råvaror på lång sikt först när de börjar stiga
från dessa extrema nivåer; för att på så sätt inte förlora för
mycket i väntan på en positiv trend.
Låga råvarupriser har en tendens att minska produktionen,
varvid priset till slut bottnar, redo för en ny våg/cykel när utbudet minskat så mycket att köpare börjar betala ett högre pris.
Kontakta oss för mer info om hur man ansluter en depå till
Hot Commodities för automatisk orderläggning enligt våra
trendföljande modeller, henrik.hallenborg@borstjanaren.se

Graf från MetaStock

Tillgång:

Bomull
Slutsats:

Sälj på kort sikt
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Tioårslägsta i silver, fynda!
För några dagar sedan noterades priset på silver på nivåer
från år 2008 dvs. en tioårslägsta.
Silver är alltså billigt i dag. Tidigare topp ligger vid $50, vilket
innebär att dagens kurs måste dubblas ett par gånger för att
nå dit.
Det är läge att investera i silver på lång sikt men först när
trenden skiftar till stigande. Dagstrenden pekar spikrakt ned
just nu. På kort sikt pekar den upp, eftersom kursen rekylerar
mot dagstrenden.
Kortsiktiga aktörer har alltså kunnat bottenfiska på extremt
låga nivåer medan man som följare av dagstrenden får vänta
lite till före entré.
Till handelsmodellen Pure Gold har vi hämtat upp lite silver
på låga nivåer. Modellen sålde allt silver den 28 februari när
tidigare botten passerades och har nu gått lång igen med den
kortsiktiga trenden, fyndat på mycket låga nivåer.
För att ansluta din depå till Pure Gold för automatisk orderläggning, kontakta oss henrik.hallenborg@borstjanaren.se
Silver ingår också i modellen Hot Commidities som köper
råvaror på lång sikt med positiva trender i syfte att minimera
kostnaden av ”carrying cost”.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Silver
Slutsats:

Sälj på kort sikt
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Rekordbillig naturgas
Naturgas är rekordbilligt i dag. Denna råvara har dock varit
rekordbillig rekordlänge.
Dagens nivå ligger vid samma golv som på 80-talet och då är
priset inte inflationsjusterat.
Naturgas är ett av de bästa exemplen på hur ”cost of carry”
kan få en position i byrålådan att gå upp i rök. Att lagra naturgas är så dyrt att en investering stadigt rasar i pris även om
priset på råvaran står stilla.
Detta är en marknad där tajming är direkt avgörande för en
position. Och då en lägre lägsta oftare leder till ytterligare en
lågpunkt, före en högre högsta, är det inte läge att tajma ett
köp i dag.
Till Energizer och Hot Commodities är vi intresserade av att
köpa naturgas när det börjar röra sig upp, eftersom potentialen är enorm. Energizer är en alternativ investeringsmodell
som placerar med positiva trender i energisektorn och Hot
Commodities är ett alternativ som sprider ut positionerna i
hela råvarusektorn.
Genom att endast ligga lång när sannolikheten är som högst
för en fortsatt uppgång och inte vänta ut en position, minimeras ”hållningskostnaden” (carrying cost).
För att ansluta din depå till Energizer eller Hot Commodities,
kontakta oss på henrik.hallenborg@borstjanaren.se

Graf från MetaStock

Tillgång:

Naturgas
Slutsats:

Sälj på kort sikt
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Majs blir extremt billigt
Priset på majs är billigt men för att det skall nå en ny 40-årslägsta krävs ytterligare en våg ned.
De senaste åren har priset på majs konsoliderat inom ett tajt
prisintervall och just nu bryter kursen ned.
Det är inte någon brådska med köp, eftersom priset faller fritt
men när det bottnar finns det uppsida.
Ett lägre pris innebär att producenterna får sämre betalat
och därmed är det troligt att de minskar ned på produktionen. Exakt vid vilken nivå det sker går inte att lista ut i förväg
men när majs är så billigt att utbudet minskat och inte längre
täcker efterfrågan, är vi redo för en ny cykel upp.

Graf från MetaStock

Grafen till höger är inte justerad för inflation, så man skall nog
inte förvänta sig att golvet från 70-talet kommer att återtestas,
men man vet aldrig och det är just därför vi följer trenden.

Tillgång:

De alternativa placeringsmodellen Hot Commodities köper
majs när trenden skiftar till positiv. Kontakta oss för mer information på henrik.hallenborg@borstjanaren.se

Slutsats:

Majs

Sälj på kort sikt
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.
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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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