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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Överköpt OMXS30
Köparna har hittat tillbaka till OMXS30, som nu noteras vid en
ny högre topp i en mycket starkt stigande dagstrend, driven
av aggressiva och desperata köpare som betalar höga överköpta priser.
”Överköpt” innebär aktivitet, stark trend och möjligheter.
Men det är inte i blankningar vi ser möjligheter utan i köp
med trenden. Att köpa en högre högsta är dock en dålig idé,
eftersom avståndet ned till den naturliga nödutgången blir så
stort att man antingen måste ta en löjligt liten position eller
använda en tajtare stopp som med stor sannolikhet träffas
före en fortsättning av trenden.
Tekniska trendföljare bör redan ha köpt. Nu när det är överköpt är det bara att luta sig tillbaka och rida trenden så långt
det bara går.
Hur länge trenden kommer att pågå och varifrån det en dag
vänder ned, är frågor som vi inte funderar på som trendföljare. Det går inte att förutspå framtiden helt enkelt men vi
kan följa trender och när trenden ibland pågår i lite längre än
några månader så brukar det gå bra.
Exakt hur vi gör detta går vi igenom i våra kurser som du kan
ta del av i vår sommarkampanj, klicka här för mer information!
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Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
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Neutral
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Accelererande trend i DAX
Trenden i det tyska DAX-indexet accelererar. Det är köparna
som styr och allt pekat spikrakt upp.
I dag är det inte längre någon tvekan om att dagstrenden stiger, man bör ligga lång som trendföljare och fokusera på köp
av intressanta aktier som bildat attraktiva sättupper.
Tidigare har det varit aktuellt med utbrottshandel. Nu när
trenden är etablerad är det istället rekylhandelsmodeller man
får jobba med.
Vi tar alltså position på att uppgången fortsätter, inte bara i
DAX, utan även i de andra aktieindexen. Rätt eller fel går att
argumentera för och emot men det är svårt att tjäna pengar
på gissningar.
DAX kan vi nu lägga under bevakning för att köpa nästa rekyl
ned. Aningen vid den stigande trendlinjen för den som använder klassisk teknisk analys eller 18 EMA för BT-kanalen.
I Börstjänarens utbildande portfölj, som haft 75 pocent träffsäkerhet på rekylaffärer sedan 2007, går vi igenom intressanta sättupper med exakta nivåer för entré och exit – ofta flera
veckor före entré. Just nu kan du abonnera till sommarpris,
läs mer här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

DAX Tyskland
Slutsats:

Köp utbrott
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Neutral
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Nasdaq 100 når ny ATH
Dagstrenden i Nasdaq 100 är stigande. Köparna har kontrollen och priset rör sig upp med högre högstanoteringar. Den
senaste toppen från förra veckan gick över tidigare årshögsta
och ATH.
Indexet har alltså nått en ny alla tiders högstanotering!
Men trenden börjar tappa momentum i takt med att ett starkt
motståndsområde testas. Grafen till höger visar på en kilformation.
Normalt är att den övre linjen rätar upp sig och bildar en
trendkanal med parallella trendlinjer. Det är alltså inte någon
större fara för trenden.

Graf från MetaStock

Vad det säger oss är inte att vi har en topp; utan bara att vi
kan köpa något annat istället, som fortfarande har momentum
och rusar mot högre högstanivåer.

Tillgång:

Ett brott av den undre trendlinjen i Nasdaq 100 är inte negativt men ett brott av tidigare botten är det!

Slutsats:

Det är alltså tidigare lokala bottnar vi bör hålla ett öga på i
Nasdaq 100, inte trendlinjerna.
Klicka här för sommarens HETA erbjudande i BT Shop!

Nasdaq 100

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Neutral
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Dow Jones slår i taket!
Dow Jones steg kraftigt i fredags och noteras nu vid taket i
den stigande trendkanalen. Köparna har kontrollen och dagstrenden är starkt positivt.
Vi har en momentumtrend att följa. Men det är inte läge att
köpa i dag, eftersom priset är överköpt, tajmingen är usel.
Det är inte heller läge att blanka i dag, bara för att indexet är
starkt och stigit mycket på kort tid. Det kan man göra intraday
för den som har möjligheten att följa kortsiktiga trender.
Dow Jones har fortfarande en bit kvar till tidigare ATH som
blir vårt första mål för den nya trenden.
En rekyl ned till golvet i den positiva trendkanalen skulle ge
trendföljare en andra chans att gå lång.
Skulle vi nu få långa röda staplar där indexet faller fritt och
nattsvarta rubriker i media, är det inget att vara orolig för; så
länge dippen kommer från en högre topp är den köpvärd.
Med stopparna på plats behöver man inte vara orolig för
att hamna på fel sida igen om vi skulle få en fortsättning på
tidigare ras.
Hur vi placerar stop loss, nödutgång, går vi igenom i våra
börsutbildningar, jus nu till sommarpriser!
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Tillgång:

Dow Jones
Slutsats:

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:
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Rid trenden i S&P 500
Dagstrenden i S&P 500 är stigande och det är åter en marknad styrd av köpare. Tidigare ATH ligger inte långt bort och
det enda man bör fråga sig nu är hur man skall kunna ta sig
in i trenden eller öka på tidigare köpta positioner.
Det är inte läge att blanka, tiden för det är förbi. Blankar gör
vi när det faller och säljarna har kontrollen. I början av april
var det läge att öka på blankningar eftersom trenden var fallande.
Köparna tog dock över och blankningar blev inte längre lika
lönsamma som de var under februari och mars.
Följer vi trenden har vi ofta, för att inte säga alltid, fel vid
trendskiften. Därför gäller det att rida vinsterna när man väl
lyckas komma in i en trend samt stänga förlusterna illa kvickt
innan de blir för stora, de gånger trenden uteblev.

Graf från MetaStock

Tillgång:

S&P 500

Rid vinster och håll förlusterna små!
Det är lättare sagt än gjort men jobbar man efter en teknisk
modell är det betydligt enklare att göra just det, än om man
försöker rida vinster och hålla förlusterna små på känsla.
I våra kurser går vi igenom ett stort antal modeller som kan
användas för att tajma entré och exit, läs mer här!

Slutsats:

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Neutral
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Rally i Italien
Det italienska indexet FTSEMIB rusar mot högre toppar efter
ett utbrott upp från en avgörande teknisk nivå.
Signalen för köp fick vi när tidigare toppar och motstånd
passerades. Därefter har det gått spikrakt upp. Det är en
utbrottsaffär som direkt gav resultat.
I dag är trenden positiv, då vi har en högre lägsta följd av
en högre högsta. Nästa rekyl kan köpas med en nödutgång
något under tidigare botten.
Tidigare motstånd utgör nu stöd om kursen skulle vända
tillbaka. Ett perfekt köpläge skulle vara om tidigare toppar
återtestades (grön linje i grafen till höger).
Till Börstjänarens utbildande portfölj skriver vi om sättupper
för köp både på utbrott och rekyl samt går igenom reglerna
för entré och exit, så att man aldrig behöver chansa eller
gissa sig till ett beslut.
Läs mer här om Börstjänarens abonnemang och kursutbud!

Graf från MetaStock

Tillgång:

FTSE MIB Italien
Slutsats:

Köp rekyler
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Neutral
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VIX fortfarande högt
Det sägs att det inte kan bli någon ny våg ned och bearmarknad så länge VIX-indexet noteras på höga höjder.
Först när ”alla” tror att faran är över brukar det vända ned och
just detta kan vi få en liten insikt i via VIX (”rädsel-index”).
Dagens nivåer är fortfarande höga historiskt sett och därmed
kanske det är för tidigt med nya ras.
Fortsätter VIX ned till tidigare låga nivåer kan det dock vara
läge att se över stopparna för köpta positioner och göra sig
beredd på det värsta.
VIX går bra att handla via en mäklare som AvaTrade. Man
kan då använda indexet som ett skydd eller ta position direkt i
indexet, på att det skall stiga eller fallande.
När det väl rör på sig går det snabbt.
Öppna konto via en länk på Börstjänaren och vår mäklare
Mark Mates kommer att ta väl hand om dig!
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Tillgång:

Starbreeze
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Avvakta
1- 6 mån:

Avvakta
6 -12 mån:

Avvakta
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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
20

