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
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Två nödutgångar i OMXS30
I OMXS30 har vi nu två naturliga nödutgångar beroende på
vilken trend man följer. Den som köpt OMXS30 på lång sikt
bör göra exit först om majbottnen passeras.
Kortsiktiga handlare kan istället sätta en stopp vid 1570, något under den lokala bottnen som bildades förra veckan.
Detta gick vi igenom i onsdagens Trejdingklubben online,
lyssna här!
Trenden i OMXS30 är alltså upp men nedgångar så kraftiga
att tidigare bottnar passeras skulle alltså ändra dagens positiva bild.

Graf från MetaStock

Målet är att tidigare årshögsta kommer att återtestas. Det bör
finnas en hel del motstånd över dagens nivåer, vilket innebär
att man bör göra sig beredd på volatilitet.

Tillgång:

Och volatilitet bjuder på möjligheter främst intraday. Med
AvaTrade går det bra att följa trenderna i OMXS30, och andra
index, på riktigt kort sikt, t ex. med en 5-minutersgraf.

Slutsats:

Öppna konto här och den genomtrevlige Mark Mates blir din
personliga mäklare!
Obs! För att få Mark som mäklare krävs att man öppnar depå
med en länk från Börstjänaren.

OMXS30

Köp
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Neutral
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Tesla gör något rätt
Tesla verkar göra något som är rätt även om det är svårt att
tro det när man läser tidningarnas rubriker. Att aktien stiger
innebär dock att det finns köpare beredda att hela tiden höja
sitt bud.
Det är en sådan aktie man vill äga på lång sikt; fritt från motstånd och hinder. Kursen kan bli hur överköpt som helst!
Det gäller dock att tajma entré. Att köpa en högre högsta är
sällan en bra idé, eftersom det är svårt att få till en trevlig risk/
reward-kvot. (Om det inte är i början av en trend, den första
högre högstanoteringen efter en serie med lägre lägsta).
Även kvalitetsbolag måste tajmas för att det skall fungera i
längden.
Tesla kan vi köpa på nästa dipp även om den blir kraftig.
På onsdag kl 20:00 är det åter dags för Trejdingklubben online, analyser med liveskärm, registrera dig kostnadsfritt här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Tesla
Slutsats:

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Ny ATH i Apple
Apple noteras vid en ny alla tiders högstanotering och har
därmed återhämtat hela raset från i början av året.
Trenden är starkt stigande och som vanligt i starka rörelser är
det omöjligt att förutse hur länge det kommer att pågå, eller
varifrån det vänder ned.
Det enda vi kan göra är att följa med trenden så länge den är
stark. Vi vet av erfarenhet att trender kan pågå mycket längre
än vad man kan föreställa sig.
Om det är rätt eller fel att Apple noteras vid en högre topp tar
vi alltså inte ställning till.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Apple
Slutsats:

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Bull-marknad i Amazon
Amazon noteras långt över toppen från början av året. Köparna är ivriga och desperata, då de hela tiden höjer budet
på extremt överköpta nivåer.
Det är en riktig bull-marknad i Amazon och en sådan gör man
bäst i att trejda med långa positioner.
Volatiliteten är dock relativt hög, så det är inte lätt att följa
med i dagsgrafen, då den naturliga nödutgången hamnar lite
väl långt bort.
Alternativet är en volatilitetsbaserad stopp eller zooma in i
en intradaygraf och följa trenderna i en 60-minutersgraf eller
5-minutersgraf.
Det går bra att göra med AvaTrade som erbjuder plattformen
Metatrader.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Amazon
Slutsats:

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Stora vinster i Facebook
Det går bra för Facebook som har många glada ägare, då
aktien noteras vid en ny alla tiders högstanotering.
Alla ligger med vinst och många med riktigt stora vinster.
Rekyler ned går nu bra att köpa på!
På kort sikt har vi en liten miniflagga med ett tak på $240; ett
område som går att använda för att tajma ett köp med en tajt
nödutgång.
Med lite tur kan en kortsiktig affär bli långsiktig.
Graf från MetaStock

Facebook går bra att handla med via AvaTrade.
Tillgång:

Facebook
Slutsats:

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Microsoft är styrd av köpare
Microsoft har tagit sig upp till en högre topp i en mycket starkt
stigande trend, som nästan dubblat kursen på mycket kort tid.
Det är en köparstyrd marknad, där man bör vara mycket
försiktig med att blanka. Kanske en del av uppgången drivs
av just blankare, som nu tvingas återköpa på extremt höga
höjder.
En rekyl ned skulle ge trendföljare möjligheten att köpa in i
den positiva trenden. Men när den kommer, om det sker från
$200 eller $400, vet vi inte.
Varje onsdag kl 20:00 håller vi Trejdingklubben online, ett live
event där vi svarar på frågor och analyserar marknaderna.
Varmt välkommen, registrera dig här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Microsoft
Slutsats:

Köp rekyl
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Lång eller kort i Netflix
Sedan början av april är Netflix fast i en räjong, en liten flagga
som visar att köparna tagit en paus.
Det är nu vi har läge att gå in; antingen med köp eller blankning.
Vi har inte någon önskad sida, båda går lika bra!
En notering under golvet och vi kan blanka, trycka på säljknappen. Blir det istället en högre högsta kan vi trycka på
köpknappen och gå lång både på lång och kort sikt.
En kort position har också potential att bli långsiktig, så Netflix är mycket intressant.
Missa inte Börstjänarens sommarerbjudande, klicka här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Netflix
Slutsats:

Köp utbrott
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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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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