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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OMXS30 når 50 procent!
OMXS30 har snart återhämtat 50 procent av tidigare ras.
Om rekylen återhämtar 61,8 procent brukar man kunna säga
att faran för en ny botten är över.
En rekyl på 50 procent är vanlig i en bear-marknad, speciellt
efter en stark momentumrörelse ned.
Uppgången är lagom stark för att hålla hoppet uppe bland köpare som inte sålde före raset, en grupp som kan bistå med
momentum om det blir en ny våg ned.
Eftersom OMXS30 fortfarande rekylerar mot en fallande
trend, avvaktar vi med köp. Skall man göra något är det fortfarande blankningar som gäller.
Till Börstjänarens portfölj har vi dock börjat snegla mot köp i
bolag som bildat trevliga bottenformationer och har en potential för en lite kraftigare uppgång.
Automatic-programmen Henry Boy Target resp. Trailing
steg med 10% under mars. Henry Boy Trailing notera på alla
tiders högsta medan Henry Boy Target inte har långt kvar.
En depå med $2500 kan anslutas för automatisk orderläggning enligt vår alternativa investeringsmodell som inte följer
aktiemarknaden. Kontakta oss för mer information på
henrik.hallenborg@borstjanaren.se
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Blicka inte uppåt i Lundin Energy
Lundin Energy har ett stöd runt 150 kr, varefter det är fritt
fram ned mot 100 kr. Just nu har vi haft ett test av området
vid 150 kr, bryts det vid ett andra test kan man alltså ställa in
siktet mot 100 kr.
Att blicka mot tidigare toppar vid 350 kr är inte aktuellt så
länge kursen faller fritt.
Aktien är styrd av aggressiva säljare, knappast en marknad
att spara på eller köpa i syfte att sälja till ett högre pris längre
fram.
Något står inte rätt till och det kan vara att efterfrågan på olja
inte längre finns där. Någon gång i framtiden är det troligt att
utbudet minskar och vi får en vändning men varifrån och när
det sker är omöjligt att lista ut.
Vi vet dock med säkerhet att nästa våg upp börjar med en
högre högstanotering och det är då vi köper som trendföljare.
Till modellen Energizer går det bra att ansluta en depå för
automatisk orderläggning enligt våra trendföljande strategier. Köp görs då i olja och bolag i energisektorn när trenden
pekar upp. Minsta depå är $10 000 men det finns möjlighet
att placera $5000 via X2 och få extra hög hävstång. Kontakta
oss för mer information. henrik.hallenborg@borstjanaren.se
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Spikrakt ned i olja
Trenden i olja pekar spikrakt ned. Det finns så mycket olja att
producenter betalat köpare för att ta emot leverans, vilket vi
gick igenom vid onsdagens Tredjingklubben online.
Så länge trenden är negativ och priset faller fritt är det inte
någon brådska att köpa. Volatiliteten i olja är extrem, då kursen kan dubblas eller halveras på bara en dag!
Som lägst var WTI-oljan nere i $6.50 förra veckan (junikontraktet).
Så länge kursen rekylerar upp från en lägre botten bör man
inte rusa in och köpa. Priset kan behöver bottna och bygga
en stabil bas före nästa trend upp.
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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Besvikna ägare av Tethys oil
På kort tid har Tethys oil halverats och trenden följer oljeprisets negativa rörelser.
Runt 30 kr finner vi ett långsiktigt stöd, därefter är det 10 kr!
På ovansidan har vi gott om starka motstånd som utgörs av
tidigare glada investerare med stora vinster, som nu fått se
kapitalet halveras på kort tid.
Uppgångar ger dem en andra chans att komma ut, vilket kan
skapa mycket starka hinder för en stigande trend.
Till Börstjänarens portfölj har vi börjat titta på köp men det är
inte bolag som Tethys oil som lockar.
Just nu kan du abonnera på portföljen till Corona-kris-pris!
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Investera inte i naturgas!
Den som varit med i marknaden ett tag och försökt investera
i naturgas på lång sikt har också lärt sig läxan att denna
råvara lätt går upp i rök om den läggs längst in i byrålådan.
Efter ett tag finns det inte mycket kvar även om priset stått
stilla eller gått upp.
Kostnaden för att lagra råvaror gör att det inte går att spara i
denna sektor som i t.ex. aktier.
I naturgas ser vi rekordlåga nivåer och det är lockande att
köpa på lång sikt. Men görs köp för tidigt finns alltså risken att
eventuell vinst går upp i rök.
Lösningen kan vara att bara vara investerad när trenden
stiger och sannolikheten för uppgång är som högst.
Det är så vi investerar till modellen Energizer som försöker
fynda i energisektorn på lång sikt på extremt låga nivåer,
genom att tajma köpen med trenden.
Kontakta oss för mer information om hur du ansluter din
depå. henrik.hallenborg@borstjanaren.se
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Africa oil brukar halveras
Att Africa oil inte gått omkull är det enda positiva vi kan se!
Aktien noteras på rekordlåga nivåer som ser riktigt dyra ut.
Priset kan lätt halveras från dagens nivå, då detta är trenden
i Africa oil. Behåller man bara tillräckligt länge har priset halverats de senaste åren.
Således är det inte något att köpa och hoppas på att priset
skall stiga. Vill man köpa något som ökar i värde bör man
instället fokusera på bolag som har en tendens att dubblas i
värde lite då och då.
Dessa brukar vara enklare att sälja till ett högre pris än man
köpt för!
För tips på köpvärda bolag på 4-6 månaders sikt, abonnera
på Börstjänarens portfölj till Corona-kris-pris!
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Exxon är styrd av säljare
Exxon Mobil har trendat ned år efter år sedan 2011. Trenden har börjat accelerera på nedsidan och kursen är kraftigt
översåld.
Det tekniska läget är rekyl upp mot en negativ trend.
På riktigt kort sikt, intraday, stiger trenden, men i dagsgrafen pekar den alltså ned. Att kursen är översåld innebär inte
köpläge, det är bara en bekräftelse på att det är en marknad
styrd av säljare som man inte bör köpa.
När Exxon Mobil istället styrs av köpare, vill vi gärna köpa!
Kontakta oss för mer information om alternativa placerinsmodeller som inte följer aktiemarknaden. Möjligheten finns att
ansluta sin depå till olika modeller som jobbar med aktier, råvaror, valutor och index. henrik.hallenborg@borstjanaren.se
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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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