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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Blanka OMXS30!
OMXS30 befinner sig fortfarande i en rekyl upp mot en fallande trend.
Det finns inget positivt i det och som köpare bör man avvakta
ett bättre läge.
Första steget till trendskifte börjar med en divergens, vilket vi
förklarade i fredagens Corona-kris-webinarium.
Kortsiktiga spekulanter har dock kunnat köpa med den
kortsiktiga trenden som varit stigande under rekylen. Men nu
börjar den trenden bli överköpt, samtidigt som kursen går in i
ett område fylld med motstånd i dagsgrafen.
Följer man trenden i dagsgrafen på 4-6 månader gäller fortfarande blankning.
Entré kan göras direkt på dagens nivå med ett återtest av
tidigare botten som ett första mål.
Ta chansen och fynda i BT Shop till Corona-kris-priser, gå en
kurs för 99 kr!
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SAS utan hopp
SAS noteras vid en ny fleraårslägsta. Något står inte rätt till!
Säljarna är starka och aggressiva, detta är inte en marknad
att spara på, eftersom priset har en tendens att sjunka.
Tidigare stöd utgör nu motstånd och fallhöjden är fortfarande
enorm, en halvering skulle inte vara onormalt.
Köp bli aktuellt först när säljarna minskat sin iver och köparna
bli mer aggressiva.
De tre stegen för entré förklarar vi i Matiga Minikurser som
just nu säljs för 99 kr i BT Shop!
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Glada ägare av Karo Pharma
Det går bra för Karo Pharma som noteras vid en ny fleraårshögsta under ökad volatilitet.
Uppgången började med ett utbrott till en högre högsta, ett
tecken på att intresset att köpa aktien ökade; köparna höjde
insatsen.
Nu har vi en etablerad trend och kursen är överköpt. Det är
mycket dålig tajming att köpa i dag, trendföljare bör redan ha
köpt.
Köper man vid utbrott är man tidigt ute och entré görs ibland
med välinformerade akörer som köpare före det att ”nyheten”
är ute.
Henry Boy Trailing Automatic ligger nu på en alla tiders
högstanotering med en uppgång på 13 procent, kontakta oss
för att ansluta din depå för automatisk orderläggning till en
alternativ investeringsmodell som inte följer aktiemarknaden.
henrik.hallenborg@borstjanaren.se
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Utför i Skistar
Skistar är en fallande stjärna man bör vara mycket försiktig
med. Kursen har gått från 40 kr till nästan 140 kr och sedan
spikrakt ned till 60 kr.
Bolaget har många ägare som snabbt sett stora vinster raderas ut. Uppgångar erbjuder nu en andra chans att ta sig ur,
något som skapar starka motstånd.
Tidigare stöd vid 100 kr utgör nu motstånd, ett område som
just nu testas.
Det är inte läge att köpa så länge trenden pekar ned.
Henry Boy Target Automatic steg med 10 procent under
mars. Kontakta oss för mer information om automatisk orderläggning på din depå enligt alternativa placeringsmodeller
som inte följer något aktieindex. henrik.hallenborg@borstjanaren.se
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Mekonomen är inte så attraktiv
Mekonomen har en förmåga att notera lägre lägsta och lägre
högsta. Trenden är alltså ned som ett resultat av stort intresse av att sälja aktien.
Säljarna är beredda att konstant acceptera ett lägre pris.
I dag är kursen kraftigt översåld och aktien noteras på låga
nivåer. Motstånden är dock många och starka.
Att aktien trillat ned från 200 kr till 40 kr gör den inte billig.
Aktiemarknaden fungerar som en klädbutik: det som ingen
vill ha reas ut. Och skall man sälja något till ett högre pris bör
man sitta på en vara som är attraktiv.
Mekonomen är långt från attraktiv.
Kontakta oss gärna för att ansluta din depå till alternativa
investeringsmodeller som inte följer aktiemarknaden upp eller
ned! henrik.hallenborg@borstjanaren.se
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NP3 Fastigheter är iskall!
NP3 Fastigheter har under många år uppvisat ett mönster av
en stabil stigande trend. Men inte längre.
På bara några dagar raderades nästan ett års uppgång ut.
Den positiva trenden finns inte längre och därmed finns det
inte längre någon anledning att behålla aktien för trendföljare.
Det är istället dags att placera i något annat som stiger och
trendar upp.
Hela fastighetssektorn har vänt från starkt positiva trender
till negativa. Många sitter fortfarande med stora vinster och
eventuella uppgångar ger dem en andra chans att komma ut.
Lär dig att läsa av en graf och tajma köp i fastighetssektorn
med Matiga Minikurser, just nu 99 kr!
Eller gå Trading Wizard, 19 lektioner + bonuskurs i daytrading, just nu till Corona-kris-pris, klicka här!
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Öresund når lägre lägsta
Efter en fleraårig toppformation har Öresund vänt ned i en
fallande trend.
Vi har ett par misslyckade försök att nå en högre topp följt av
ett lyckat försök att tvärt om nå en lägre lägsta.
Stöden inunder är få och svaga.
Först vid nivåer runt 40-50 kr finner vi nästa stöd. Det är således inte läge att köpa på kort eller lång sikt.
Tidigare utbrottsnivå återtestas nu som motstånd vid 12 kr.
Graf från MetaStock
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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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