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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Kaosformation i OMXS30
OMS30 rör sig inom en stor expanderande triangel sedan
början av 2017. Det är en kaosformation, där varken köpare
eller säljare lyckas ta kontrollen. Istället blir de båda grupperna mer och mer aggressiva.
Lägre bottnar följs av högre toppar som följs av lägre bottnar.
När det ser ut så här är det inte enkelt att vara trendföljare,
eftersom lagom när en rörelse har momentum är det över.
I dag har vi en rekyl upp från en lägre botten. Att kursen noteras inom en expanderande triangel har inte någon betydelse,
trenden är negativ. Vi får inga köp- och säljsättupper i triangeln, den visar mer att vi saknar en långsikitg stabil trend.
Just nu utgör området vid 1450 ett avgörande stödområde.
Det är inte någon exakt nivå utan mera som ett gummiband,
som kan töjas rejält – eller inte.
Som motstånd har vi 1700. Först vid noteringar över 1700
gäller således köp.
Med Börstjänarens portföljabonnemang får du utbildade
texter samt insyn i hur en riktig riskjusterad portfölj förvaltas,
klicka här för att abonnera till specialpris!
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Bull-marknad i guld
Guldet noteras i en riktig bull-marknad med högre högsta och
högre lägsta.
Volatiliteten ökar och avståndet till den naturliga stoppen
likaså.
I dag går det bra att köpa guld, eftersom vi haft en rekyl ned.
Fortsätter priset ned tll $1630 går det bra att öka och köpa
mer.
Men vid noteringar undet $1450 gäller exit på alla köpta positioner, för då är den stigande trenden bekräftad som över.
Utan en lägre lägsta är det mest troligt att vi får fler högre
högsta. Målet ligger på en ny alla tiders högstanotering,
$2000 eller mer.
Kontakta oss för mer information om hur du ansluter din depå
för automatisk orderläggning enligt våra trendföljande modeller i råvaror, henrik.hallenborg@borstjanaren.se
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Neutralt i S&P 500
De senaste veckorna har vi haft en mycket kraftig uppgång i
S&P 500. Det har gått så snabbt upp att det är lätt att tro att
bear-marknaden är över.
Det handlar dock fortfarande om en uppgång från en lägre
botten och därmed har vi svårt att bli positiva till indexet.
Eftersom över 50 procent av tidigare nedgång är återhämtat,
är det samtidigt svårt att vara negativ. Den kortsiktiga trenden
är positiv.
Just nu har vi därmed ett neutralt läge, man bör avvakta och
låta marknaden tala om för oss om det är med köp- eller säljknappen vi bör jobba.
Till Börstjänarens portfölj har vi ett par intressanta köpkandidater men också aspiranter för blankning. Abonnera här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

S&P 500
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj

8

9

U P D AT E 4 / 7

Råolja +$60
Priset på olja har stigit från -$40 till $20. Det är en uppgång
på $60 från bottnen.
Ändå är det bara en vanlig rekyl mot trenden.
På kort sikt har vi en positiv trend men i dagsgrafen, där vi tar
ut trenden på 4-6 månaders sikt, har vi fortfarande en negativ
trend och därmed bör man vara försiktig med köp.
Det brukar inte vara någon brådska att köpa in sig i en marknad som halverats några gånger.
Marknaden kan ha överreagerat men det brukar ta lite tid för
priset att bottna och vända runt.
Ett vanligt återtest av tidigare botten skulle åter ta priset till
minus.
Klicka här för att ta del av ett webinarium där vi förklarar
oljans minusnoteringar!
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Svårt med köp i DAX
Det tyska DAX-indexet noteras i en kortsiktig negativ trend.
Vi har gott om stöd och motstånd från tidigare noteringar, då
vi inte haft någon stabil långsiktig trend på många år.
Tidigare botten vid 8500 är en avgörande nivå på lite sikt.
Mest troligt är att vi får ett återtest av det området. Får vi det
har vi också en möjlig bottenformation att köpa på om priset
sedan skulle vända upp.
I dag är det svårt att tajma köp, eftersom vi har starka motstånd och dagstrenden är negativ.
Abonnera på Börstjänarens portfölj för direkt köp- och säljförslag enligt vår handelsmodel!
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Var försiktig med bitcoin
På kort sikt har vi en positiv trend i Bitcoin men på lite längre
sikt testas nu taket i en fallande trendkanal.
Den kortsiktiga trenden går alltså mot den långsiktiga. Kortsiktiga aktörer bör ligga lång medan man bör avvakta på lite
längre sikt.
Omtådet ovanför har gott om starka hinder från tidigare toppar. Men kan vi få en etablering över $12 000 är det sedan
fritt fram mot $20 000.
Vi är dock inte där ännu och man bör vara försiktig med allt
för stora köp.
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Köp dollar, sälj kronor
Trenden i USD/SEK är fortfarande stigande, vilket innebär att
svenska kronan tappar mot USA-dollarn.
Det är köp på rekyler som är intressant i en etablerad trend.
Och det är just vad vi har i USD/SEK: en rekyl ned från en
högre momentumtopp. Köp gäller så länge priset rekylerar
från en högre högsta utan att ta ut tidigare botten.
Den naturliga nödutgången för en köpt position ligger vid
årslägsta. Passeras den bottnen kan det vara läge att ta en
hedge mot en starkare krona.
Motstånden ovanför är få och svaga, så utan en lägre lägsta,
finns det potential för en fortsatt uppgång.
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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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