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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Bra risk/reward i OMXS30
Svenska OMXS30 fortsätter att rekylera mot trenden. Så
länge vi inte har ett försök till återtest av tidigare topp, är dippen köpvärd.
Indexet går nu från ett överköpt läge vid taket i den stigande
trendkanalen till lite mer normala nivåer, där trendföljare kan
köpa till en bra risk/reward-kvot.
En naturlig nödutgång ligger under novemberbottnen. Målet
är minst tre till fyra gånger risken.
Men vid en lägre lägsta har vi istället en sättupp för blankning
också med ett mål på tre till fyra gånger risken.
Det är alltså läge att förbereda sig på lite action i OMXS30.
För investeringar som inte korrelerar med OMX, besök Trejdingklubben Onlines uppesittarkväll 23 december kl 20:00,
anmäl dig här!
Henry Boy Trailing + 40% under drygt två år
Agro +226% på 8 månader!
Krypto Knight +100% i år
Gold Bug + 115% under två år
Soft Commodities + 37% på 8 månader
Hot Commodities +45% på 8 månader
Dollarhedge +152% på 7 månader
Besök Trejdingklubben Online på onsdag för mer information.
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Köp panikdippar i Nasdaq!
Nasdaq Composite rör sig ned från en högre topp. Den tekniska bilden är positiv, trenden stiger och allt är frid och fröjd
för köpare även om indexet skulle dyka kraftigt på kort tid.
Först om dippen når en lägre botten skiftar dagstrenden till
negativ. Till den dagen går det bra att köpa svaghet, dvs.
rekyler ned.
Hur länge trenden kommer att pågå, om det är rätt eller fel,
på vilken nivå det vänder, är frågor vi inte försöker besvara
som följare av trenden.
Att chansa och gissa rätt på hur marknaden kommer att gå
kan gå bra en eller annan gång men över en serie med försök
är det omöjligt att förutspå börsens rörelser.
Det enda vi kan göra är att jobba med statistik och använda
det till vår fördel med en ”edge”, en strategi som har ett förväntat positivt utfall efter en serie med försök.
Denna edge kan gå både med och mot trenden.
”Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered”, som det heter på Wall Street.
Bull eller bear, besök Trejdingklubben Online på onsdag för
en genomgång av alternativa investeringsmodeller som inte
korrelerar med något marknadsindex. Anmäl dig här!
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Köp olja med trenden
Priset på råolja har inlett en rekyl ned från överköpta nivåer.
Det innebär att vi har en rörelse mot dagstrenden och således köpläge.
Nu går det bra att applicera rekylhandelsmodeller i olja. Entré
kan göras på tusen olika sätt, såsom vid 18 EMA enligt BTkanalen eller vid en simpel trendlinje.
Det viktiga är inte var vi köper utan var vi gör exit.
Den naturliga nödutgången ligger något under tidigare botten.
En tajt närliggande nödutgång har stor chans att träffas just
före en ny rörelse upp.
Med en stopp något under den senaste bottnen hänger man
sig kvar så länge grafen är positiv.
Entré kan också göras i omgångar för den som är långsiktig:
en del i dag som man utökar om dippen fortsätter. Stoppen
för samtliga delar kan placeras under tidigare botten.
Just nu kan du köpa Börstjänarens utbildande portföljabonnemang till ett julpris och dessutom få en utbildning på köpet!
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Tajma guldköp
Guldet har uppvisat styrka på kort sikt men det handlar om en
rörelse upp mot en fallande trend. Guld rekylerar alltså upp
och kan blankas av trendföljare.
Köp blir aktuellt om tidigare topp passeras.
Så länge vi har en lägre lägsta och en lägre högsta, är vi inte
intresserade av att köpa (annat än på mycket kort sikt i en
intradaygraf).
Vårt långsiktiga mål är lika positivt som vår tro på guld men
det räcker inte för att köpa. Om vi väntar lite till kanske det
går att komma in under $1700.
Eller så köper vi när tidigare topp passeras på $1950.
Det alternativa investeringsprogrammet Gold Bug tajmar köp
med positiva trender i guld på lång och kort sikt. Programmet
är upp med 39 procent i år.
Besök Trejdingklubbens uppesittarkväll om onsdag för mer
information, anmäl dig här!
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Extremt översålt i USD/SEK
Svenska kronan har varit urstark mot US-dollarn, som har
tappat kraftigt mot de flesta större valutor. Trenden är utan
tvekan fallande både på kort och lång sikt.
Grafen USD/SEK visar hur dollarn tappar i värde mot svenska kronan. Rekyler upp går bra att blanka på för trendföljare.
Trenden har dock pågått så länge att kursen är kraftigt
översåld både på kort och lång sikt, något som bäddar för en
kraftigare återhämtning.
För ett köp av dollar krävs noteringar över oktobertoppen.
Graf från MetaStock

Det är den nivå vi börjar täcka blankade positioner till det
alternativa investeringsprogrammet Dollarhedge. Modellen
är framtagen för att skydda en dollarbaserad depå mot en
svagare US-dollar.

Tillgång:

Grunden är att följa trenden och skydda kapitalet endast när
valutaparet trendar. Dollarhedge är upp med 152 procent
sedan starten i maj i år.

Slutsats:

Besök Trejdingklubben Online på onsdag kl 20:00 för mer
information.
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Bitcoin på väg till månen
Efter ett rally i bitcoin kryllar det med experter som förutspår
ett pris på $100 000-500 00, någon säger $1 000 000.
En hel del varnar för en bubbla och menar att kursen kommer
att gå till noll.
Att försöka lista ut bitcoins framtida värde är inte något som
intresserar oss.
Det vi istället intresserar oss är vad vi skall göra OM bitcoin
går till $1 000 000, eller OM bitcoin går till $0.
Hur kan vi profitera på en sådan rörelse. Det gäller att vara
öppen för båda alternativen, $0 eller $1 000 000.
Bubbla eller inte, så länge vi har trender har vi möjligheter att
tjäna en slant på trenden utan att behöva gissa rätt. Just nu
är bitcoin överköpt så tajmingen för köp är dålig men eventuella rekyler ned ger den som missat entré en andra chans.
Via det alternativa investeringaprogrammet Krypto Knight får
man exponering mot trender i bitcoin och även andra kryptomarknader. Det är inte en investering i att bitcoin kommer att
stiga, utan på att kursen kommer att trenda vare sig det är
upp eller ned.
Krypto Knight köper inte bara bitcoin där det stiger, modeller
blankar också för att tjäna på en fallande trend, om kursen
skulle sikt mot $0.

Graf från MetaStock
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Supertrender i spannmål
Spannmålspriserna i USA har skjutit i höjden under 2020.
Vete, majs och sojabönor rusar mot högre högsta utan att
titta tillbaka. Starkast är sojabönor, där vi just nu har en ny
högre topp efter en liten microrekyl ned i november.
Trendföljare är lite sent ute för köp i dag när kursen är överköpt. Entré kunde ha tajmats i rekylen ned under november
eller i septemberdippen.
Nu bör positionen ligga längst in i byrålådan och vänta på
oanade höjder. En släpande exit får sedan avgöra när vinsten
säkras.
Till Agro, ett alternativt investeringsprogram, har vi en släpande exit på positionerna i soja, vete och majs.
Genom att inte låsa in vinst när vi är nöjda, utan att istället
använda en släpande exit, har vi kunnat rida trenden i spannmål och avkastat 225 procent sedan starten i april i år.
Besök onsdagens Trejdingklubben online för mer information
eller mejla oss!
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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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