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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Behåll OMXS30
Trenden i OMXS30 är positiv, köparna styr på kort och lång
sikt men utan aggressivitet.
Högre bottnar är positivt men varje ny högre topp följs av en
säljvåg, något som bildar en kilformation.
Momentumindikatorer visar negativa divergenser i ett sådant
läge och varnar därmed för nya köp eftersom trenden är
svag.
Köparna är inte lika starka som tidigare när priset pendlade
inom en parallell trendkanal och nya högsta bildades av aggressiva köpare.
Det är när trenden har momentum vi köper rekyler, vilket vi
nu alltså inte har i OMXS30.
Vi har dock inte heller en signal för att blanka och sälja; utan
bara ett läge där vi behåller köpta utan att öka. Negativt blir
det först vid en lägre lägsta, om kursen bryter ned under
1700.
Just nu får du 24 lektioner Summer Bootcamp som extra
bonus vid köp av Börstjänarens utbildande portfölj för endast
1999 kr, läs mer här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Behåll köpta
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Sikta på ny ATH i USA
S&P 500 försöker återtesta tidigare topp i den starkt stigande
dagstrenden. Vi har haft en rekyl ned från takt i trendkanalen
och för någon vecka sedan testades golvet.
Om vi får ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp och en
lägre botten, har vi en klassisk toppformation. Det skulle visa
att köparna inte var lika starka som tidigare och en lägre lägsta säger oss att säljarnas kraft ökar.
Den avgörande nivån på undersidan är markerad i rött i grafen till höger.
Så länge S&P 500 noteras över denna botten är det köp och
behåll som gäller, sikta på en ny ATH!
Men bryter kursen ned är fallhöjden hög och då bör man vara
mindre aggressiv med köpta och istället börja blanka.
Samma mönster finner vi i Dow Jones och Nasdaq 100; bottnarna från september är avgörande.
I Summer Bootcamp går vi under 24 lektioner igenom en
mängd sättupper och strategier för att gå med eller mot trenden. Just nu kan du ta del av Summer Bootcamp kostnadsfritt
vid köp av ett portföljabonnemang för 1999 kr!

Graf från MetaStock

Tillgång:

S&P 500
Slutsats:

Köp på 4-6 månaders sikt
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Både köp och sälj i guld
Priset på guld trendar både upp och ned. På lång sikt har vi
en rekyl ned mot en mycket starkt positiv trend. Vi har haft
en kraftig uppgång i år, då är det också normalt att vi får en
kraftig negativ.
Det bildar en negativ kortsiktig trend.
Om man köper eller blankar guld beror helt enkelt på vilken
trend man följer. I dag är det köpläge på 6-12 månaders sikt,
för den som köper guld på lång sikt och lägger positionen
längst in i byrålådan.
Ett test av den stigande trendlinjen säger oss att tajmingen är
god för långsiktiga köp. En naturlig exit ligger under majbottnen.
Men på kort sikt återtestas tidigare stöd som motstånd. Kortsiktiga handlare har istället en rekyl upp att sälja blankt på!
Ett alternativ till att köpa guld vid trendlinjen på lång sikt, är
att inta positionen först när den kortsiktiga trenden skiftar till
positiv.
Hur vi tradar rekyler går vi igenom i Summer Bootcamp som
du just nu kan ta del av kostnadsfritt vid köp av ett abonnemang på Börstjänaren, läs mer här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Guld
Slutsats:

Behåll!
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Köp
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Utbrottshandel i olja
Efter vilda svängningar i råoljepriset har stormen lagt sig och
priset står i det närmaste stilla sedan några månader tillbaka.
Räjongen där kursen pendlar är dock hela $10, vilket för
något år sedan var mycket men bara en daglig handelsregion
i början av året.
Eftersom vi saknar trend i oljan och har en serie men toppar som bildar motstånd samt bottnar som utgör stöd, kan vi
applicera strategier för utbrottshandel t ex. BT Utbrott.
Exakt hur vi tradar BT Utbrott och pyramiderar positionen går
vi igenom i en extralektion till Summer Bootcamp, läs mer
här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Olja
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Starka stöd och hinder i HM
Hennes & Mauritz saknar en långsiktig trend och därmed
är vi inte så intresserade att ta position på utbrott i en lägre
tidskala.
Men skall man göra något är det just utbrottshandel som man
bör jobba med för vi saknar trend både på kort och lång sikt i
HM.
Ovanför har vi gott om starka hinder och inunder en mängd
starka stöd.
De gröna linjerna i grafen till höger visar viktiga motstånd
som kan användas för att tajma köp.
Den röda linjen visar en bra nivå för blankning.
Om Hennes & Mauriz skall upp eller ned vet vi inte men följer
man bara trenden så är man med i nästa våg.
I Börstjänarens portfölj går vi igenom intressanta sättupper
för både utbrottshandel och rekyl. Abonnera här och du får
Summer Bootcamp utan extra kostnad!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Hennes & Mauritz
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Kronan är tajmad och klar
Svenska kronan kan köpas på lång sikt, 6-12 månader men
blankas på några veckors sikt.
Entré kan göras direkt på dagens nivå. Vi har alltså två sättupper som går mot varandra men båda kan sluta med vinst;
allt hänger på exit.
Som långsiktig köpare av kronan bör man inte lägga någon
större vikt i kortsiktiga sättupper. Efter en rekyl upp är tajmingen för att gå kort USD/SEK god.
Men går vi in i en kortsiktig tidsskala har vi ett utbrott upp från
en tajt räjong där tidigare motstånd nu återtestas som stöd
och man har andra chansen för köp av USD/SEK, dvs. köp
US-dollar och blanka kronan.
En naturlig exit för en långsiktig position är sommarens rekyltopp och en exit för kortsiktiga positioner är augustibottnen.
Ta del av 24 lektioner livetrading och utbildning kostnadsfritt
vid köp av Börstjänarens portfölj, klicka här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

USD/SEK
Slutsats:

Sälj eller köp!
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Intressant med bitcoin
I bitcoin har det inte hänt något på länge, vilket gör marknaden mycket intressant.
Möjligen får vi några månader till i konsolidering eller så kommer nästa trend redan i morgon.
Tajmingen för köp är när priset når en högre topp eller blanka
en lägre botten.
På kort sikt är det septembertoppen man bör jobba med
medan den långsiktiga trenden bekräftas som positiv först vid
noteringar över augustitoppen.
Noteringar under septemberbottnen är negativt men riktigt
negativt blir det först under julibottnen.
Även andra kryptomarknader som ethereum, litecoin, ripple,
bitcoin cash är intressanta för utbrottshandel.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Bitcoin
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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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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VÄRLDSMARKNADEN UPDATE | Ett kostnadsfritt marknadsbrev från Börstjänaren

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

