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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Tajma köpet i OMXS30
Svenska OMXS30 har tagit sig upp till en högre topp och
kursen börjar nu bli överköpt.
Det innebär dålig tajming för köp. Entré med en befintlig trend
görs bäst under rekyl; när priset rör sig ned från en högre
högstanotering.
När en rekyl inleds är dock direkt omöjligt att förutse men vi
vet att den är köpvärd när den väl kommer.
OMXS30 kan inleda en rekyl i dag eller om några veckor.
Det som är överköpt har en tendens att förbli överköpt ett bra
tag.
Tidigare toppar och motstånd utgör nu stöd.
Som trendföljare förblir vi positiva till indexet så länge oktoberlägsta inte passeras.
Klicka här för att se onsdagens Trejdingklubben online där vi
letade bolag med ”glada ägare”.

Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Köp rekyl ned
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Nasdaq 100 redo för ny våg
Dow Jones och S&P 500 har uppvisat en relativ styrka mot
Nasdaq 100 som nu ligger steget efter.
Indexet kämpar med motståndet från tidigare toppar. Många
större bolag som ingår i Nasdaq 100 uppvisar samma mönster: misslyckade försök att ta ut tidigare toppar men också
misslyckat försök att ta ut tidigare botten.
Det bildar en räjong som är väl värda att trejda med modeller
för utbrott.
Vi kan då köpa en högre högsta eller blanka en lägre lägsta.
Åt vilket håll kursen bryter ut, behöver vi då inte lista ut i förväg. När det börjar röra på sig är vi med, antingen med köpta
eller med blankade.
En tajt stopp ser sedan till att hålla förlusten liten om vi skulle
hamna på fel sida.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Nasdaq 100
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Blanka guld?
Intresset för guld har stannat av. Trenden på lång sikt är fortfarande positiv men på kort sikt har säljarna tagit över.
Dagstrenden skiftar till negativ om tidigare bottnar passeras.
Om det sker går det bra att klicka på säljknappen och gå kort
med den nya trenden.
Målet är en dipp på $100-200.
Köp blir aktuellt först om vi får en högre högsta, vilket vi såg
ett försök till för någon vecka sedan när oktoberhögsta passerades.
Graf från MetaStock

Det set nu ut som om vi har en falskt rörelse upp.
Bryts stödet från tidigare bottnar har vi alltså ett utbrott ned
efter en falsk rörelse upp.
Det är utbrott efter en falsk rörelse som brukar ge de starkaste rörelserna.
Under tidigare bottnar är det också troligt att det ligger många
stoppar som kan tänkas lösa ut samtidigt och skapa en panikvåg ned.

Tillgång:

Guld
Slutsats:

Trada utbrott
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Köp
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Olja är på väg upp
Oljan är på väg upp i ett område fritt från starka motstånd.
På kort sikt har vi redan haft ett utbrott upp och kan sommarens toppar också passeras gäller köp även på lång sikt.
Målet är en uppgång mot $65, där tidigare toppar ligger.
Det ger oss en trevlig risk/reward-kvot med en nödutgång
något under tidigare botten.
Noteringar där nere och kursen gör entré i ett stödlöst område, då kan vi istället blanka och sikta på -$40.
Efter en längre tids konsolidering i en tajt region, bör vi kunna
se lite volatilitet och trend i oljan.

Graf från MetaStock

Tillgång:

WTI-olja
Slutsats:

Köp
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Hennes & Mauritz i köpzon
Sedan slutet av sommaren har vi haft köprekommendation i
Hennes & Mauritz men bolaget har inte tagit sig in i vår portfölj, då det inte hamnar så högt upp på våg shoppinglista.
Anledningen förklarar vi vid onsdagens Trejdingklubben online, lyssna här!
Bolaget har helt enkelt många besvikna investerare som skapar starka motstånd ovanför.
Högst upp på våg lista ligger bolag som noteras nära en ny
årshögsta eller som dubblats några gånger.
Vill man spara på Hennes & Mauritz kan dock tidigare toppar
och bottnar användas för att tajma entré och då har vi redan
haft våra sättupper för köp.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Hennes & Mauritz
Slutsats:

Behåll köpta
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp

12

13

U P D AT E 6 / 7

Varning för Lundin Gold!
Efter en längre tids konsolidering testar Lundin Gold ett avgörande stöd.
Bryts det är det långt ned till nästa nivå, varför man kan förvänta sig en kraftig rörelse ned om 70 kr passeras.
Något under 70 kr har vi den naturliga nödutgången för den
som ligger lång.
Nya köp blir aktuellt först om 90 kr passeras dvs. tidigare toppar.
Så länge vi inte har en högre topp, bör man avvakta. Sedan
har det inte någon betydelse hur guldpriset går.
Tar man position i Lundin Gold är det direkt i den grafen man
bör göra sin analys.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Lundin Gold
Slutsats:

Avvakta
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral
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Dyrt med Lucara Diamond
Lucara Diamond ser ut att vara dyr då aktiens värde halveras
lite då och då.
Den som väntat med köp har kunnat köpa billigare.
Därför bör man vänta lite till med ett köp; tills dagens kommer
då kursen istället noterar högre högsta och har en trendens
att dubblas i pris.
Då kan man fyndköpa!
Bolaget har idag många besvikna investerare och gott om
starka motstånd.
Lucara Diamond är ett bra exempel på hur illa det brukar
kunna gå när man ”snittar ned sig”.
Det är då bättre att snitta upp priset och öka ju mer det stiger.
Då placeras mer kapital i marknader som har en tendens att
stiga medan det som inte stiger får mindre allokering.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Lucara Diamond
Slutsats:

Avvakta
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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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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