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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Snart köp i OMXS30
Efter en kraftig våg ned i oktober har köparna tagit OMXS30
upp till tidigare toppar och snart kan vi få en sättupp för köp.
Det enda som krävs är att indexet stiger lite till och går över
oktobertoppen.
Får vi en högre topp är starka motstånd passerade och vi
blickar mot en ny alla tiders högstanotering.
Potentialen är dock mycket mer än så, kanske 4-6 månaders
bull-marknad.
Så länge vi har högre högstanoteringar bör man köpa och
följa med. Först vid en lägre botten är det dags att börja oroa
sig för att köparna kan ha gjort sitt.

Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Snart köp i S&P 500
S&P 500 testar nu taket i en räjong där priset pendlat sedan
augusti i år.
Som tekniska trendföljare har vi en trevlig sättupp att agera
på.
En högre topp bekräftar trenden som stigande och då går det
bra att köpa och placera en nödutgång något under golvet i
räjongen.
För om vi får en läge lägsta, bekräftas dagstrenden som negativ och då vill vi ligga kort.
Möjligehten finns alltid för falska utbrott, så det gäller att anpassa positionens storlek och inte gå ”all in” när kursen bryter
ut.
För mer om falska utbrott, se vårt senaste webinarium här!

Graf från MetaStock

Tillgång:

S&P 500
Slutsats:

Behåll köpta, trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Köp
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Snart köp i Apple
Likt de amerikanska aktieindexen har Apple konsoliderat en
längre tid.
Vi har en möjlig ”bullflagga” (bull flag) som ger oss en signal
att köpa om oktobertoppen passeras.
Nödutgången ligger sedan under oktoberbottnen. Och noteringar där innebär att trenden skiftar till fallande, dvs. läge för
blankning.
Så länge vi ser en konsolidering bör man avvakta men när
priset bryter ut är det hög tid att klicka på köpknappen – eller
säljknappen!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Apple
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Köp
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Köp guld nu!
Nu är guldet tajmat och klart för köp. Entré kan göras direkt
på dagens nivå med en nödutgång något under tidigare botten.
Det vi har är ett utbrott upp från en konsolidering, en liten
flagga med ett misslyckat försök att ta ut tidigare botten, som
sedan ledde till en högre topp.
Trendföljare kan nu börja köpa lite försiktigt. Inte allt på en
gång men en liten del.
Med en stopp under tidigare botten får vi till en mycket trevlig
risk/reward-kvot.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Guld
Slutsats:

Köp!
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Sälj olja nu!
Oljan noteras i en fallande dagstrend där vi har en lägre lägsta och en lägre högsta.
Inunder är stöden förhållandevid svaga.
Detta är inte en marknad att köpa just nu. Istället kan man
följa den negativa trenden med blankade positioner.
Då kursen nu rekylerar upp mot trenden från en ny lägre momentumbotten, är tajmingen god för blankning.
Oljan kan blankas här och nu direkt på dagens nivå med en
nödutgång något över oktobertoppen (där köp blir aktuellt).

Graf från MetaStock

Tillgång:

Olja
Slutsats:

Blanka!
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Snart köp i EUR/USD
Nu är det läge att placera ut order i valutaparet EUR/USD
och köpa vid en högre topp eller blanka en lägre lägsta.
På kort sikt har vi en stark momentumrörelse upp och kan köparna ta kursen upp över tidigare toppar har vi en köpsignal
även på lite längre sikt, 4-6 månader.
Likt så många andra marknader har vi också en tydlig nivå för
blankning: tidigare bottnar. Noteringar vid en lägre lägsta (röd
linje) ger oss sålunda istället en sättupp för att gå kort.
Ett köp av EUR/USD innebär köp av euron och blankning av
US-dollar.

Graf från MetaStock

Tillgång:

EUR/USD
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Överköpt i bitcoin
Tajmingen för köp av bitocin är den sämsta tänkbara från ett
tekniskt perspektiv. I dagsgrafen har vi haft en momentumrörelse upp till en högre topp i ett område fritt från motstånd.
Kursen är kraftigt överköpt efter en rörelse med raketfart. Det
brukar innebär rekyler ned som också får raketfart.
När bitcoin väl rör på sig går det snabbt både upp och ned.
Rekyler mot en trend brukar vara kraftiga, varför det är svårt
att köpa i dag.
Risken är då att man blir utstoppad i en rekyl när man istället
skulle köpa. Och köper man i dag med en mycket bred stopp,
blir positionen så liten att det är svårt att få till risk/rewardkvoten.
Vill man in i bitcoin är det via en intradaygraf man bör tajma
entré. Bitcoin och andra kryptovalutor går bra att handla med
via Börstjänarens rekommenderade mäklare AvaTrade.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Bitcoin
Slutsats:

Trejda utbrott
1- 6 mån:

Nautral
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
20

