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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Fortsatt segt i OMX30
OMXS30 noteras fortfarande vid taket i en stigande kil. Köparna har kontrollen men de är svaga, än så länge.
Ett utbrott upp över taket skulle snabbt kunna snygga till
trendlinjerna, så att de tar formen av en stigange trendkanal
där den undre linjen är parallell med den övre.
Om det sker kan vi sedan köpa rekyler ned.
Men vi köper inte rekyler ned från en kilformation som indikerar en sirapseg trend.
Det är svårt att ta ut en nivå för blankning, då vi inte har en
tydlig rekylbotten.
Noteringar under julibottnen innebär dock att priset går ned
i ett område som inte testats sedan före sommaren, dvs.
svaga stöd och då kan det vara på tiden att skifta från köpta
till blankade positioner.

Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Behåll köpta
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp

4

5

U P D AT E 2 / 7

Sikta högt i S&P 500
S&P 500 kan gå hur högt som helst, rätt eller fel är inte något
man bör fundera så mycket på.
Högre högstanoteringar efter högre lägsta leder oftare till ytterligare en ny topp än en lägre lägstanotering. En trend har
helt enkelt en tendens att fortsätta.
I dag återtestar S&P 500 tidigare topp.
Trendföljare bör ha köpt och nu sikta högt.
Först om indexet vänder ned och vi ser noteringar under septemberbottnen är det läge att blanka, för då skiftar trenden till
negativ.

Graf från MetaStock

Ingen vet hur högt det kommer att gå och det går inte heller
att lista ut. Men det är heller inte nödvändigt för att tjäna på
börsen.

Tillgång:

Det är enklare att följa en trend än att förutspå framtiden;
varför man bör fokusera på tidigare toppar och bottnar samt
hur man definierar en trend.

Slutsats:

S&P 500

Behåll köpta
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Köp guld här och nu!
Området runt $1900 har fungerat som en magnet på guldpriset som drar sig till denna nivå.
Stimulanser av ekonomin i USA har en stor inverkan på guldpriset och då det är osäkert exakt hur nästa paket kommer att
se ut, har guldet haft svårt att hitta en riktning.
På kort sikt har vi haft trender upp och ned och på riktigt lång
sikt har vi en positiv trend.
Dagstrenden har dock svårt att ta fart, det finns varken aggressiva köpare eller säljare.
Som investerare i guld på 6-24 månader bör man köpa här
och nu direkt på dagens nivå för att sedan öka lite till om
priset går under $1850.
Som trader kan en kortsiktig blankning ha varit aktuellt i september men vänder det nu upp är det istället dags att köpa.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Guld
Slutsats:

Köp!
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Köp
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Oljan är redo för orderläggning
Priset på olja ser ut att stå stilla i dagsgrafen men zoomar vi
in har vi en del vilda rörelser upp och ned.
Strejkhot i Norge och oklarheter inför det amerikanska presidentvalet förklarar en tveksam trend i olja. Joe Biden skulle,
vid en eventuell valseger, snabbt kunna ändra dagens balans
mellan tillgång och efterfrågan genom att t.ex. lätta på sanktionerna mot Iran.
Både köpare och säljare verkar nu vila på hanen.
Det är i dag vi har läge att placera ut köp- och säljorder för att
vara med på nästa våg upp eller ned.
Eftersom vi har ett tydligt stöd och motstånd råder det inte
några tveksamheter om när vi börjar köpa eller blanka.
En lägre botten och vi kan klicka på den röda säljknappen för
att blanka!
En högre topp och vi får istället använda den gröna köpknappen.
Att i förväg lista ut om det blir den gröna eller röda knappen
vi skall klicka på, är direkt omöjligt eftersom vi inte besitter
förmågan att förutspå framtiden.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Olja
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Neutralt läge i AstraZeneca
Efter en spik upp händer det ingenting i AstraZeneca, som nu
konsoliderar inom en tajt räjong.
När vi fick en högre topp i somras var vi som trendföljare
positiva till aktien.
Som teknisk trendföljare gäller det dock att ändra sig med prisets rörelser. Nu, när vi inte längre har en positiv trend, kan vi
inte vara positiva.
Kursen konsoliderar och vi är istället neutrala.
En lägre botten innebär att trenden skiftar till fallande, då
måste vi bli negativa tills vi får bevis på att köparna växt sig
starka (vilket bevisas med en högre högstanotering).
Området vid 950 kr utgör ett viktigt stöd i AstraZeneca.

Graf från MetaStock

Tillgång:

AstraZeneca
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Kronan vid avgörande
Den svenska kronan fortsätter att hålla sig stark mot USdollarn.
Just nu återtestar USD/SEK tidigare botten vilket innebär att
vi har ett avgörande läge.
En lägre botten och trenden för dollarn bekräftas åter som
negativ (positiv för kronan).
Men vänder kursen upp och vi ser noteringar över rekyltoppen, har vi en klassisk bottenformation och ett trendskifte.
Om vi får en högre topp gäller exit på sålda och istället köp.
Det är då sålda positioner i dollarn mot kronan man bör
återköpa för att gå lång dollar och kort kronan (klicka på köpknappen för USD/SEK).

Graf från MetaStock

Tillgång:

USD/SEK
Slutsats:

Sälj eller köp!
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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100% köp i bitcoin
Köparna i bitcoin har åter hittat styrka, då priset tagit sig upp
mot en högre topp på kort sikt.
I dagsgrafen behöver vi noteringar över augustihögsta för att
få en högre topp och bekräftelse på att trenden är positiv.
Den avgörande nivån på kort och lång sikt är bottnen från
slutet av augusti vid $10 000.
Därunder är det troligt att många placerat säljstoppar, för exit
på köpta och även blankningar, eftersom noteringar där nere
innebär att trenden skiftar till negativ .
Just nu är det dock 100 procent köp som gäller i bitcoin men
det är viktigt att ha en ”stop loss” (nödutgång), för kursen kan
på kort tid halveras.
Potentialen är dock några dubblingar, eftersom det är vad
som tidigare inträffat när köparna tagit över i bitcoin. Kanske
vi ser $40 000 före jul!
Allt är möjligt och det enda vi kan säga med säkerhet är att
det omöjliga inträffar lite då och då i marknaden.

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.

18

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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