Ett kostnadsfritt marknadsbrev från Börstjänaren

Du vet väl att du kan följa Börstjänaren i realtid på Twitter!

Håller dig ajour med världsmarknaderna
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OMXS30 stiger och faller
OMXS30 noteras nu vid toppen av en 18-dagars trading
range. Vi hade ett utbrott upp men sedan föll kursen tillbaka. I
fredags fick vi dock en ny attack från köparna.
På lång sikt är indexet svagt men på kort sikt starkt.
Intradaytrenden är stigande med en högre topp och botten.
Dagstrenden faller med en lägre botten utan en lägre rekyltopp.
Denna bear-marknad inleddes från en högre högsta och ännu
har vi inte haft en lägre högsta, dvs. något misslyckat försök
att ta ut tidigare topp.
Som trendföljare bör man ha köpt OMXS30 på kort sikt men
avvakta på lite längre sikt. Det är ett neutralt läge där man
inte bör satsa för mycket på en sida. Till Börstjänarens portfölj
ökar vi antalet köpta positioner när tidigare ligger med vinst.
Den alternativa investeringsmodellen Henry Boy Trailing
ligger nära en ny alla tiders högstanotering efter samtliga
avgifter, dvs. alla investerare låg med vinst efter en uppgång
med 10 procent i mars. Resultatet i april blev -0.64%.
Henry Boy Target ligger också strax under tidigare topp i kapitalet, efter +9 % i mars och +1.3% i april. Möjligheten finns
att ansluta sin depå för automatisk orderläggning enligt Henry
Boy-modellerna. Det innebär att man själv inte behöver vara
aktiv och kan följa utvecklingen via daglia depåutdrag. Kontakta oss för mer information på henrik.hallenborg@borstjanaren.se

4

Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Sälj
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj

5

U P D AT E 2 / 7

Vad med i ABB
Nu är det läge att placera ut order för köp eller blankning av
ABB.
Dagstrenden är fortfarande fallande, så investerare på 4-6
månaders sikt bör avvakta.
Men kortsiktiga handlare har nu en trevlig räjong att handla,
en liten flagga med tydliga stöd och motstånd.
Grafen till höger visar en grön linje för köp och en röd linje för
blankning.
Utbrott upp innebär köp, utbrott ned blankning.
Så länge priset konsoliderar bör man inte fundera på åt vilket
håll nästa rörelse blir. Det viktigaste är att vara med!
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Glada ägare i AstraZeneca
AstraZeneca har många glada investerare, alla ligger med
vinst (förutom de som köpt de två senaste dagarna över 1050
kr).
Trenden är utan tvekan stigande både på kort och lång sikt.
På bara någon månad har kursen gått från 750 kr till 1050 kr.
Vi har en momentumvåg att trejda. Köp kan göras vid nästa
rekyl ned.
När det inleds vet vi inte men den är köpvärd så länge dippen
kommer från en högre topp.
Tidigare toppar utgör nu stöd.
Sista chansen att gå Börstjänarens utbildningar till Coronakris-pris, klicka här!
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Potential i Ericsson
Efter en kraftig rörelse ned har Ericsson återgått till tidigare
konsolidering under motståndet vid 90 kr.
Trenden har gått från starkt fallande till neutral. Det är inte
längre läge att blanka på rekyl mot trenden.
Bryter Ericsson upp över tidigare toppar är det ett tecken på
att aktien kan komma att omvärderas och lämna intervallet
75-90 kr.
Nästa nivå är 100 kr men med lite momentum i vågen upp
bör vi kunna se 120 kr.
Det finns potential i Ericsson men entré måste tajmas för
kanske vi får ytterligare 6 månaders konsolidering under motståndet vid 90 kr.
Först vid ett utbrott har vi tecken på att köparna växer sig
starkare.
Abonnera på Börstjänarens utbildande portfölj och du blir
guidad genom varje steg i sättupper som den vi har i Ericsson, dvs. exakt när entré skall göras, när exit görs med förlust
eller vinst samt det absolut viktigaste: hur stor positionen
skall vara.
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Miniräjong i Volvo
Volvo noteras i en liten miniräjong i en fallande dagstrend.
På kort sikt är trenden neutral och på lite längre sikt fallande.
Bryter kursen ut ur denna räjong har vi en sättupp att ta position på. Köp en högre högsta eller blanka en lägre lägsta och
applicera sedan lappkasttekniken, som används i Henry Boy,
om första entré leder till förlust.
Entré kan också göras med t ex. BT Utbrott där positionen
pyramideras vid utbrottet.
Potentialen för en köpt position är en ny årshögsta. Blir det
istället blankning kan vi få noteringar en bra bit under marsbottnen.
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Klassisk botten i Assa Abloy
Om Assa Abloy stiger upp över 200 kr har vi en högre topp
efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare botten.
Det innebär en klassisk bottenformation, som kan användas
för att tajma ett köp med den nya stigande trenden.
Detta då noteringar över 200 kr innebär att vi får en högre
högsta efter en högre lägsta dvs. en positiv trend.
Vi kan sedan blicka mot 225 kr och därefter 250 kr.
Den naturliga nödutgången ligger något under tidigare botten.
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HM till byrålådan?
Hennes & Mauritz trendar ned på kort och lång sikt och bör
därmed inte köpas som investering. Det är för tidigt att köpa
aktien för byrålådan.
Men det går nu bra att trejda nästa kortsiktiga våg med våra
modeller för utbrott. Efter en liten flagga kan vi köpa eller
blanka utbrott.
Den långsiktiga investeraren kan dock använda denna formation i ett försök att ta sig in dvs. köp om utbrottet blir upp och
placera en tajt stopp.
Går aktien åt rätt håll, lägg positionen i byrålådan med en
stopp på break even.
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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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