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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Snart signal i OMXS30
Medan de amerikanska börserna svänger kraftigt upp och
ned i en starkt positiv trend, står svenska OMXS30 stilla.
Indexet är fast i en range som blir mer och mer intressant att
trejda. Ju längre och tajtare konsolidering, desto kraftigare
brukar nästa våg bli, upp eller ned.
Vi kan omöjligen i förväg veta åt vilket håll nästa rörelse i
OMXS30 pekar, men vi kan vara med som trendföljare.
Eftersom vi har en konsolidering har vi en räjong att trejda.
Köp kan göras om kursen bryter upp över taket och en blankning kan göras om tidigare botten passeras.
Så länge indexet rör sig inom denna range avvaktar vi.
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Spännande läge i Nasdaq
Ett par veckor kvar till presidentvalet i USA och de amerikanska börserna står inför ett avgörande.
Nasdaq Composite, Dow Jones och S&P 500 återtestar nu
tidigare toppar i positiva trender.
Det är nu vi kan få ett avgörande. Sticker kursen iväg upp till
en högre topp, bekräftar dagstrenden som positiv och vi kan
köpa på nästa rekyl ned.
Men om säljarna tar över och rekylbottnen från september
passeras, har vi ett klassiskt trendskifte, en bekräftelse på att
trenden skiftar till fallande.
Vi behöver inte veta resultatet i presidentvalet för att blanka
de amerikanska indexen; det räcker med en lägre lägsta efter
ett misslyckat försök att nå en högre högsta.

Graf från MetaStock
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Tajma guldköp!
Efter en period med en kraftig uppgång i guldpriset har vi nu
haft några månader i konsolidering.
Det började med en rekyl ned mot den positiva dagstrenden.
På lång sikt är trenden fortfarande positiv men tveksam och
fallande på kortare sikt.
Vi har dock en nivå för köp på 4-6 månaders sikt och det är
om tidigare topp vid $1950 passeras.
Den stigande trendlinjen och tidigare bottnar är avgörande
stöd. Bryts det siktar vi på en dipp ned mot $1700.
På lång sikt, 6 månader eller mer, går det bra att köpa lite,
direkt på dagens nivå, för att sedan öka om det faller lite till.

Graf från MetaStock
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Invänta utbrott i oljan
Råoljan fortsätter sidledes utan någon stabil trend.
Det är en marknad för den som köper svaghet och säljer
styrka, dvs. inte trendföljande.
Trendföljare kan istället köpa när vi ser en sådan styrka att
köparna orkar ta kursen till en högre topp.
Eller sälja blankt om säljarna är så starka att vi får en lägre
botten.
På kort sikt, någon vecka, gäller köp om topparna från september och oktober passeras.
Men på lite längre sikt bör man invänta noteringar över augustitoppen före ett köp.

Graf från MetaStock
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Köp Boliden
Boliden rekylerar ned från en högre topp och kan därmed
köpas av trendföljare.
Den stigande trendlinjen är bruten men det indikerar inte ett
trendskifte, bara att säljarna denna gång är lite starkare än
tidigare.
En negativ trend får vi först om kursen faller ned till en lägre
botten efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp.
Vid ett köp i Boliden kan man i första hans sikta på att tidigare topp kommer att återtestas. Om så sker kan man sedan
flytta upp exit till break even.

Graf från MetaStock
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Euro i range mot dollar
EUR/USD försöker bryta ned och skifta dagstrenden till negativ men köparna håller kursen uppe i tidigare räjong.
Kan vi se noteringar under septemberlägsta är det dock troligt att säljarna åter växer sig starka.
Men får vi en högre topp är det möjligen bara en ”bull-flagga”
(bull flag) vi sett de senaste månaderna.
En högre högsta ger oss möjligheten att köpa med den stigande trenden.
Ovanför är det fritt från motstånd och gott om stöd inunder.
En stigande kurs innebär att euron stärks mot US-dollarn.

Graf från MetaStock
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Läge i Ethereum
Ethereum är sedan ett par månader tillbaka fast i en konsolidering och därmed saknar vi en stabil trend.
Vi har tre olika nivåer att trejda.
På kort och lång sikt gäller blankning om septemberlägsta
passeras. Då har vi ett utbrott ned och tecken på att säljarna
växer till sig, en marknad att ligga kort i.
På kort sikt gäller köp om högsta för oktober passeras och för
den som tar position på 4-6 månaders sikt kan det vara läge
att tajma ett köp om $450 bryts.
Ovanför är det fritt från starla motstånd så vi kan ta sikta på
$700.
Under dagens noteringar har vi starka stöd. Tar säljarna över
kan vi sikta på $250.

Graf från MetaStock
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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
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