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 mot oanade höjder
Nasdaq 100 noteras nära en ny alla tiders högstanotering
men OMXS30 har en bit kvar. Kan Nasdaq, så kan nog också
OMXS30 klättra till oanade höjder.
Ett köp kan göras om kursen bryter upp över tidigare toppar i
den räjong där kursen pendlat sedan början av april.
Tar säljarna över kan förslusten sedan stoppas om majlägsta
passeras.
Målet är en ny årshögsta eller mer.
Rekylen upp mot den starkt fallande trenden är nu så stark
att dagstrenden är nära att växla om till stigande.
Och i en stigande trend vill vi inte blanka eller stå utanför
bara för att man tror och tycker att marknaden är högt värderad och kanske inte förstår hur det kan stiga mitt i allt elände
som media nu forslar ut.
Att basera sin handel på nyhetsflödet brukar vara en modell
som är svår att få lönsam, eftersom rubrikerna har en tendens att vara superpositiva på toppen och mycket negativa
vid bottnen. Betydligt enklare är det att följa trenden.
Hur vi följer trenden och vilka aktier vi köper, kan du följa i
Börstjänarens portföljabonnemang, abonnera här och få
Henry Boy Trading på köpet!
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Tajma köp i Bactiguard
Det går bra för Bactiguard som på kort tid dubblats ett par
gånger.
Den senaste månaden har priset konsoliderat i en bull-flagga.
Köparna har tagit paus och säljarna är svaga.
Ett utbrott från denna flagga ger oss en hint om vilken riktning
nästa våg kan ta.
Passeras tidigare bottnar kan vi räkna med en lite kraftigare
rekyl ned mot den långsiktigt stigande trenden.
Men passeras tidigare toppar kan det vara början på nästa
våg upp och då kan man tajma ett köp.
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Klassisk botten i Endomines
Endomines försöker skifta den fallande långsiktiga trenden till
stigande.
Veckografen visar att priset rört dig sidledes en lägre tid med
ett klart och tydligt motstånd.
Vi har en klassisk bottenformation där köpsignalen kommer
om vi får en högre högstanotering.
Endomines kan alltså köpas om vi får en ny årshögsta.
Eftersom det är veckografen vi tittar i handlar det mer om en
långsiktig investering än en kortsiktig affär med dagstrenden.
Det gäller dock att vänta på att aktien börjar röra på sig före
entré, för utan en högre högsta kanske vi får ett år till i räjong.
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Följ med i Brinova
Brinova uppvisar ett mönster som är ganska typiskt i dag för
många bolag, stora som små.
Kursen noteras mitt mellan en större botten och topp. De
senaste månaderna har kursen konsoliderat i en räjong med
tydligt stöd och motstånd och således saknat en kortsiktig
trend.
Det innebär neutralt läge både på kort och lång sikt.
Detta kan vi trejda med våra modeller för utbrott och behöver
då inte gissa oss till nästa rörelse, vi följer bara med!
Köp kan göras om vi får utbrott upp över taket i den kortsiktiga räjongen, då kan man gå lång på kort sikt. Men man bör
vara försiktig med att gå lång på lång sikt med kortsiktiga
sättupper.
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Lägg inte Medivir i byrålådan!
Medivir är helt utan hopp!
Aktien har år efter år noterat nya lägre lägsta. Väntar man lite
till med köp är trenden att man kan köpa billigare.
Det är således inte ett bolag att spara på och länga i byrålådan på lång sikt.
Om vi får en ny bull-marknad i Medivir är det troligt att aktien
först bottnar och med en stabil bas inleder en uppgång.
Och det kan ta något år att bilda en sådan botten i veckografen.
Så länge säljarna styr i Medivir bör man gå vidare och leta
efter något som har en tendens att öka i pris eftersom dessa
bolag är enklare att sedan sälja till ett högre pris än det man
betalade.
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Köpläge i Gaming Innovation
Gaming Innovation är på väg upp mot en högre topp efter ett
misslyckat försök att återtesta tidigare botten.
Det innebär att vi har en köpsättupp att gå lång på.
Entré kan göras direkt på dagens nivå med en nödutgång
något under tidigare botten.
Volatiliteten är relativt hög, varför stoppen blir bred men det
blir också målet. En dubbling skulle vara normalt på bara
någon månad.
Potentialen är att aktien dubblas fler gånger men motstånden
ovanför är starka från tidigare köpare som under lång tid haft
positioner med försluter.
Funderar man på köp av detta bolag behöver man dock inte
fundera mer; det är nu vi tajmar ett köp med hjälp av grafen.
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Starbreeze är inte billig
Starbreeze noteras på låga nivåer i förhållande till tidigare
noteringar.
Det betyder inte att aktien är billig. Något verkar ha gått galet
för något år sedan när aktien rasade och på kort tid gav tillbaka flera års uppgång.
Att bolaget överlevt och att vi ser sidledes noteringar är positivt men det räcker inte för köp.
Köp kan vi göra om det börjar att stiga, vid en högre högsta.
I väntan på att Starbreeze eventuellt skall vakna till liv igen
bör man fokusera på annat, för det kan ta många år!
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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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