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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Överköpt rekyl i OMXS30
OMXS30 rekylerar fortfarande mot den fallande dagstrenden.
Uppgången har nu pågått sedan mitten av mars, när marknaden bottnade. Nästan 50 procent av tidigare ras är återhämtat men detta gör inte grafen mer positiv.
Vi förblir negativa till OMXS30 så länge indexet rör sig upp
från en lägre botten. Det är därmed inte läge att köpa.
Ett köp kan bli aktuellt 100 punkter högre upp, om vi då har
bekräftelse av en teknisk sättupp. Detta köpvillkor kan också
innebära att köp görs först 500 punkter längre ned.
På kort sikt, intraday, är trenden positiv. Där börjar trenden
nu bli överköpt. Samtidigt börjar dagstrenden återgå till mer
normala värden.
Rekylen upp kan blankas på 4-6 månaders sikt.
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Atlas Copco vid nacklinje
Atlas Copco A har vänt upp och återtestar nu tidigare utbrottsnivå som motstånd.
Vi har en lägre lägsta efter ett misslyckat försök att nå upp till
en högre topp i februari. Dagstrenden är negativ och formationen vi har är en klassisk huvud/skuldra-formation där
nacklinjen nu testas.
Vad formationen heter är dock inte det intressanta här utan
att vi haft en toppformation och att trenden skiftar till negativ
efter en period med högre högsta.
Det är nu blankningar som gäller i Atlas Copco och entré kan
göras direkt på dagens nivå, vid nacklinjen.
En naturlig nödutgång ligger något över tidigare rekyltopp.
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Vanlig rekyl i Boliden
Boliden har stigit från 140 kr till 210 kr men ändå är det bara
en vanlig rekyl mot en fallande trend. Det är dock lite svårt att
använda ordet ”vanlig”, då volatiliteten är högst ovanlig.
Men vi har ändå våra toppar och bottnar, vilka bestämmer
trenden i grafen. Volatiliteten trendar upp och ned som vilken
marknad som helst; ibland är volatiliteten hög, ibland låg och
vi vet aldrig hur den framtida volatiliteten kommer att se ut.
På samma sätt vet vi inte hur en framtida trend kommer att
utspela sig. Det enda vi kan konstatera är att trenden NU
är fallande och att en fallande tren, statistiskt sett, har en
tendens att fortsätta oftare än att den skiftar. (En lägre lägsta
leder oftare till ytterligare en lågpunkt före en högre högsta.)
Därför ligger inte oddsen på ett köp av Boliden i dag. Skall
man göra något är det blankning men det kan vara lite svårt
att få till en tajt närliggande stop loss och därmed en trevlig
risk/reward-kvot.
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Problem med Enquest
Enquest har på kort tid halvertats ett par gånger. Något verkar inte stå rätt till!
I början av året hade vi ett utbrott upp till en högre topp efter
en klassisk bottnformation, en riktigt stabil bas att bygga en
stigande trend från.
Men när säljarna efter en högre topp tog kursen ned till en
lägre botten var det ett tecken på att utbrottet upp var falskt
och att det var dags att göra exit på köpta positioner.
Nu gäller fortfarande exit och trendföljare kan blanka uppgångar.
I dag kan man köpa billigare än vid utbrottet upp vid 3 kr men
nu ser utsikterna inte lika lovande ut.
Som trendföljare hoppar vi in och testar en marknad när det
börjar röra sig uppåt men uteblir uppgång är vi ute lika snabbt
och väntar sedan ut nästa våg att köpa på.
Och nästa köpsättupp kommer inte direkt efter en lägre lägsta.
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Lucara Diamond utan hopp
Lucara Diamond har många besvikna investerare, som bildar
många och starka motstånd över dagens nivå.
Bolaget har en tendens att halveras i pris då och då. Så detta
är absolut inget för spargrisen.
Har man detta bolag i byrålådan finns risken att det inte finns
så mycket kvar den dag man skall sälja.
Köp på lång sikt till byrålådan bör göras i bolag som har en
tendens att dubblas i pris lite då och då. Ett bolag som har
många glada köpare med få och svaga motstånd.
I Lucara Diamond finns det inget hopp kvar, bolaget verkar ha
stora problem.
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Investera inte i Lundin Gold!
Priset på guld rusar mot tidigare toppar men Lundin Gold är
långt från tidigare topp.
Efter en uppgång till 100 kr och nedgång till nästan 40 kr har
kursen bara stigit till 70 kr samtidigt som guldpriset gått till en
högre topp.
Är man positiv till guld bör man köpa guld och inte placera
i ett företags förmåga att dra nytta av ett eventuellt högre
råvarupris.
Lundin Gold uppvisar en relativ svaghet och är inte en bra
placering om man vill investera i guld.
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Semafo fast i range
Semafo är fast mellan tidigare toppar och bottnar. Kursen
stiger nu från en lägre botten och testar motstånd.
Passeras tidigare toppar finns det dock gott om andra toppar
av äldre datum, som utgör hinder när gamla investerare får
möjligheten att komma ut till break even eller med en mindre
förlust.
Först om vi ser Semafo över 50 kr börjar det se bättre ut,
först då är det fritt fram.
I väntan på en dubbling av priset, kan vi placera i något annat
som har en tendens att stiga i pris.
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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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