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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Bara å köp OMXS30!
OMXS30 noteras nu vid en högre topp i en positiv trend.
Området ovanför är fritt från starka hinder, varför vi kan förvänta oss ett rally på 100 punkter eller mer.
Eftersom vi har en högre topp och en starkt positiv trend, är
det rekylhandel som gäller.
Utbrottshandlare har haft chansen att köpa när priset bröt
motståndet från tidigare toppar.
I dag är indexet överköpt och tajmingen för att gå lång dålig,
då det är svårt att få till en trevlig risk/reward-kvot.
Noteringar under bottnen från början av november, innebär
att trenden skiftar till fallande. Det är där nere den naturliga
stoppen ligger, noteringar där får oss att göra lappkast och bli
negativa.
Men nu är det bara å köp OMXS30 och intressanta aktier!

Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Köp rekyl ned
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Dow Jones upp i köpzon
Dow Jones har tagit sig upp till en högre topp och bekräftar
därmed utbrottet ned i slutet av oktober som falskt.
S&P 500 är med upp men denna gång ligger Nasdaq 100
steget efter. Dow Jones leder uppgången.
Motstånden ovanför är få och svaga. Efter flera månader
i konsolidering finns potential för flera månader i trend, en
stigande trend.
Vad som driver trenden, om det är rätt eller fel, är inte något
vi intresserar oss för. Att tjäna på trenden är så mycket viktigare.

Graf från MetaStock

Först efteråt kommer en bra förklaring till varför det steg. Och
de starkaste trenderna brukar ske i den riktning som verkar
omöjlig för de flesta.

Tillgång:

Det är inte för sent att köpa amerikanska aktier. Nu har vi haft
en paus och nu börjar det röra på sig igen, vilket innebär att
det är nu vi tajmar köp.

Slutsats:

Dow Jones

Köp rekyl ned
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Hoppigt i guld
För några dagar sedan bröt guldet upp från en liten räjong
efter att ha misslyckats med att ta ut tidigare botten.
Vi fick vår signal för köp och trendföljare kunde klicka på
köpknappen.
Dagarna efter fick vi en ”big range day”, en lång röd stapel
som var långt längre än det normala.
Den som använde en tajt stopp blev utstoppad men vi fick
inte en lägre lägsta.
Placerades stoppen en bit under septemberbottnen bör man
fortfarande ligga lång.
Vid en ny attack från säljarna går det bra att blanka en lägre
lägsta.
Skulle köparna ta kursen upp till en högre topp, är det åter
köp som gäller.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Guld
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Köp
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Ökat intresse för olja
Oljan bröt ned mot en lägre lägsta men där nere fanns bara
köpare som tog kursen upp till taket i den räjong där priset
pendlat sedan före sommaren.
Vi har en lång tajt konsolidering, perfekt för utbrottshandel.
Ju längre och tajtare konsolidering, desto trevligare sättupp
för utbrott.
Det är nu läge att placera ut både köp- och blankningsorder i
olja.
Köp en högre topp eller blanka en lägre lägsta.
Svårare än så behöver man inte göra det.

Graf från MetaStock

Tillgång:

WTI-olja
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Ta silver på utbrott
Nu är det läge att förbereda entré i silver.
En köporder kan placeras något över tidigare topp, grön linje i
grafen till höger.
Trenden i silver är positiv på lång sikt men neutral på kort
sikt.
Ett köp är därmed lite extra intressant, eftersom det går med
den långsiktiga trenden.
Men en lägre botten innebär att den kortsiktiga trenden skiftar
till negativ och då är det troligt att rekylen ned mot den långsiktiga trenden kan fortsätta en bit till.
Potentialen för silver är tidigare topp vid $50.
Silver går bra att handla med via AvaTrade.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Silver
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Köp

12

13

U P D AT E 6 / 7

Årets köpläge i Swedbank
I Swedbank har vi ett fint läge att tajma ett köp.
På kort sikt har vi haft ett utbrott till en högre högsta och på
lång sikt bryter kursen upp mot högre högsta.
Vill man investera i Swedbank på lång sikt går det bra att
köpa nu.
Trejdar man Swedbank på kort sikt, är nästa rekyl ned väl
värd att köpa på.
Den naturliga nödutgången ligger något under tidigare botten.
Graf från MetaStock

Tillgång:

Swedbank
Slutsats:

Köp!
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Enorm potential för ripple
Kryptomarknaden börjar åter vakna till liv. Bitcoin närmar sig
tidigare topp vid $20 000 medan altcoins som ripple ligger
steget efter.
Mönstret brukar dock vara som så att först stiger bicoin sedan kommer altcoins när kapital fördelas om.
I ripple har vi en kortsiktig sättupp för köp på utbrott.
Målet är tidigare toppar – och sedan några dubblingar!!
När ripple väl rör på sig är volatiliteten enorm.
Altcoins samt bitcoin går bra att handla med via Börstjänarens rekommenderade mäklare AvaTrade.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Ripple
Slutsats:

Köp
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
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