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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OMXS30 slår i taket
OMXS30 noteras vid taket i en stigande trendkanal.
I en stark trend är det normalt att taket bryts och kanalens lutning skiftar i takt med att köpare blir allt mer aggressiva.
Ännu har vi inte sett det i OMXS30. Indexet klättrar sakta
upp; först i en kilformation som sedan övergår i en parallell
trendkanal.
En avgörande nivå för trenden är oktoberlägsta. Så länge vi
ser noteringar över denna botten (röd linje), är allt frid och
fröjd för köpare även om trenden är sirapseg.
Denna sega stigande trend kan dock komma att skifta till en
fallande trend som liknar det vi såg i början av året, något
som kan ske relativt snabbt.
En första steg till en ny bear-marknad är en lägre lägsta, varför man bör ha en nödutgång placerad något under oktoberbottnen.

Graf från MetaStock

Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Köp rekyl ned
1- 6 mån:
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Bara köp i S&P 500
S&P 500 noteras på höga, överköpta nivåer. Rekyler ned
går bra att köpa på. Utbrott ned till en lägre lägsta går bra att
blanka.
I dag bör man ligga lång och fokusera på att köpa mer av
intressanta aktier med bra risk/reward-kvot.
Utlösare för en blankning är noteringar under stödet från oktoberbottnen. Då tar vi sikte på lägsta från mars i år.
Så länge vi noteras däröver, är vi i köpzon och då är det bara
köp som intresserar oss.
Graf från MetaStock
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Kristallklar guldtrend
Nu råder det inte längre någon tvekan om att priset på guld
trendar ned i dagsgrafen.
Det är säljarnas marknad och hur länge det kommer att pågå
går inte att förutspå.
Vi kan bara säga att trenden är negativ och då kan vi inte
köpa som trendföljare.
Nästa stigande trend börjar med en högre högsta, vilket är
vad vi väntar på för att klicka på köpknappen.
Efter en längre tids uppgång är det normalt att kursen faller
tillbaka.
Den negativa dagstrenden är bara en vanlig rekyl mot den
långsiktiga veckotrenden, där kursen rör sig ned mot normala
nivåer, efter lång tid i extremt överköpt territorium med onormalt höga priser.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Guld
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Blanka rekyler upp
1- 6 mån:

Sälj
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Potential i olja
Priset på råolja noteras vid en ny årshögsta efter en lång
konsolidering.
Vi har haft ett utbrott upp som stoppat in utbrottshandlare i
köpta positioner. Trendföljare bör alltså ligga lång.
En eventuell rekyl ned ger oss nu en andra chans att köpa
med den nya trenden.
Potentialen för uppgången är topparna vid $65, därmed är
det inte några problem att få till en bra risk/reward-kvot.
Graf från MetaStock
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EUR/USD redo för avgång
Efter flera månader i en tajt räjong bryter EUR/USD upp över
tidigare toppar.
Det är nu trendföljare kan köpa, i början av en möjlig ny
trend.
Signalen för köp kom förra veckan, när tidigare toppar passerades men än så länge har vi inte haft någon kraftig rörelse
och därmed går det fortfarande att hoppa på tåget, som står
och väntar på perrongen!
En naturlig nödutgång har vi under lägstanoteringen för oktober, golvet i konsolideringen.
Noteringar där och det är troligt att tåget byter riktning och
går åt andra hållet, ända ned till nivåer runt 1.0000.
Vi kan omöjligen veta åt vilket håll EUR/USD kommer att gå
men vi kan vara med i nästa trend, genom att köpa högre
högsta eller blanka lägre lägsta.

Graf från MetaStock
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EUR/USD
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Ethereum i byrålådan
Efter en rekyl ned till 18 EMA har ethereum åter vänt upp och
återtestar nu tidigare topp i den extremt starka trenden.
Nästan exakt vid vår entrénivå 18 EMA var rekylen över.
Det innebär dock inte att 18 EMA är ”magisk”, ibland har vi
turen att komma in exakt vid rekylbottnen. Ibland kommer vi
inte in alls och många gånger blir dippen kraftigare än till 18
EMA.
Motstånden ovanför är nu få och svaga.
Köpte man på rekylen ned bör man ha lagt ethereum i byrålådan och flyttat upp exit till break even för att på så sätt göra
positionen fri från risk.

Graf från MetaStock

Tillgång:

Ethereum
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Avvakta
1- 6 mån:
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Bitcoin fri från risk!
Det är aldrig för sent att köpa in i en starkt stigande trend.
Har priset dubblats, innebär det att köparna är starka, att det
finns ett stort intresse att köpa.
Första dippen är då alltid köpvärd med rekylhandelsmodeller.
Börstjänarens BT-kanal tajmar entré vid 18 EMA och säkrar
sedan vinst vid första återtestet av tidigare topp.
Det är när positionen hamnar längst in i byrålådan och är helt
fri från risk.
I grafen till höger ser vi vår sättupp i bitcoin; köpta positioner
vid 18 EMA bör nu vara helt fria från risk!

Graf från MetaStock

Tillgång:

Lucara Diamond
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Avvakta
1- 6 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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