Ett marknadsbrev från Börstjänaren

Du vet väl att du kan följa Börstjänaren i realtid på Twitter!

Håller dig ajour med världsmarknaderna
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Positivt klimat i OMXS30
Förra veckan hade vi ett flertal viktiga rapporter från större
bolag och mitt i allt höjde Jerome Powell räntan. Aktiemarknaden rusade mot överköpta nivåer där veckan stängde.
Flera bolag lyckas nu stiga fast rapporterna inte når förväntningarna. En marknad som stiger på negativa nyheter är nog
den starkade köpsignalen som finns och en av de äldsta.
Som spekulant bör man gå sin egna väg; köpa när andra
säljer och sälja när andra köper. Kanske är det därför som
denna signal är så stark, ingen vågar köpa på negativa nyheter. Det som är rätt känns ofta fel.
Det känns tryggare att köpa när alla andra gör det och nyheterna är positiva.
Denna signal är dock mycket subjektiv och utan garantier.
Det kan alltid bli billigare, varför det är viktigt att inte köpa allt
på en gång.
OMXS30 går bra att köpa i dag på lång sikt. Kortsiktiga
handlare bör redan vara inne på en sättupp vi skrivit om på
sajten. Vi hade vår första sättupp för köp redan i juni och i
onsdagens Trejdingklubben online gick vi igenom ytterligare
en sättupp.
Vi har en del motstånd ovanför men marknadsklimatet i dag
är inte alls lika negativt som det var första delen av 2022.
OMXS30 är på väg in i en ny bull-marknad.
Klicka här för att se Trejdingklubben online!
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Tillgång:

OMXS30
Slutsats:

Köp!
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Köparna styr i USA
Det amerikanska aktieindexet S&P 500 är nu överköpt och
noteras på höga höjder. Fler rapporter är på ingång och vi
kan förvänta oss fortsatt volatilitet.
Från dagens nivåer är fallhöjden hög. Indexet kan trilla tillbaka en bra bit utan att det positiva marknadsklimatet ändras.
En dipp skulle bara vara en rekyl mot den positiva trenden.
Som vi skrivit om i våra morgonmöten, ser vi inte uppgången
som ett bear-market rally som går bra att blanka på. Det vi
har är en liten miniflagga, en möjlig bottenformation varifrån
kursen vänt upp och skiftat den kortsiktiga trenden till positiv.
Nasdaq 100 och Dow Jones har samma mönster och en hel
del bolag har trevligare bottenformationer än indexen t ex.
Netflix.
Grafen till höger visar en tunn grön linje, det var när den kortsiktiga trenden skiftade till positiv. Området utgör nu stöd.
Den övre gröna linjen visar den avgörande nivån för en mer
långsiktig trend. Noteringar däröver och 2022 kanske går till
historien som ett positivt år.
Missa inte nästa bull-marknad!
Till vår amerikanska portfölj köpte vi Netflix när trenden
skiftade till stigande. Missa inte nästa bull-marknad, med
våra portföljer får du hjälp att ta beslut och tajma entré samt
personlig support!
Abonnera här!
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Tillgång:

S&P 500
Slutsats:

Köpzon
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Extra event online på torsdag
Tid: 4 augusti 20:00
Plats: online
Registrera dig här!
Vi kommer då att gå igenom resultaten för juli samt gå igenom vad det innebär att investera i våra alternativa modeller.
Efter genomgången finns tid tid att ställa frågor till förvaltaren.
Välkommen!

Träff i Marbella!
Snart träffas vi på Aloha golf club i Marbella!
Under augusti bjuder vi våra investerare på green fee. Möjligheten finns också till en matbit i restaurangen.
Även om det är i grevens tid att anmäla sig, finns det möjligheter.
Mejla henrik.hallenborg@hasafuma.com
Väl mött!

börs
tjänaren
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OPEC redo att sänka oljan?
Just nu är oljan är intressant eftersom priset haft svårt att
trenda en längre tid. Ett avgörande stöd testas där det är fritt
inunder. Oljan har redan tappat $20 men det kan bli $40 billigare om stödet vid $60 skall testas.
Kursen har i alla fall kommit ned så pass mycket att negativa
nyheter börjar nå ut; som att OPEC snart kan ta beslut om
att öka produktionen. Nästa möte är om några dagar, den
3 agusuti. Det spekuleras i att Saudiarabien kan komma
att öppna kranarna rejält för att ersätta ett lägre utbud från
Ryssland.
Vad som pågår bakom kulisserna får vi dock veta först när
det är för sent att agera på informationen. Men när välinformerade aktörer tar position rör sig marknaden och skapar
trender. Bryter oljan ned under den röda linjen i grafen till
höger, kanske nyheten snart kommer att OPEC ökar utbudet,
eller något annat negativt.

Tillgång:

Vad som utlöser ett ras, blir klart och tydligt först efteråt.

Slutsats:

Energizer +89%
Det alternativa investeringsprogrammet Energizer jobbar
endast med trendföljande köp i energisektorn. Modellen har
gjort exit i olja och väntar nu på ett bättre läge för köp. Sedan
starten april 2020 har Energizer avkastat 89% efter samtliga
avgifter. Möjligheten finns att ansluta sin depå för automatisk
orderläggning, kontakta oss för mer information:
henrik.hallenborg@hasafuma.com

Graf från MetaStock

WTI-olja

Avvakta, blanka utbrott ned
1- 6 mån:

Neutral
6 -12 mån:

Neutral

Se även en broschyr här!
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Läge att tajma exit i svenska kronor
Nu är det läge att växla till sig US-dollar för svenska kronor!
Trenden är att svenska kronan tappar i värde mot USD, vilket
visar sig som en positiv kurva i USD/SEK, se grafen till höger.
Vi kan inte förutspå när en trend är över eller hur högt den
når. Men en lägre lägsta skiftar trenden till negativ och när
det sker bör man inte gå mot den då trenden är vår vän.
Så länge kursen rör sig ned från en högre topp, utan att notera en lägre lägsta, är dippen värd att köpa på.
Grafen till höger visar två röda linjer som representerar olika
trender. Den övre tunna linjen visar när den kortsiktiga trenden skiftar till negativ och den feta längre ned när det är dags
att fundera på att ta en hedge mot en svagare dollar.
Det är om den undre linjen passeras som vi överväger att ta
vår första position i Dollarhedge sedan december 2020.
Dollarhedge är ett program som jobbar med trendföljande
modeller i USD/SEK för att skydda en investering i våra alternativa investeringprogram (som är dollarbaserade) mot en
svagare dollar.
När kronan stärktes år 2020 gjorde Dollarhedge 226%, efter
samtliga avgifter. På två år är modellen upp med 254% i
svenska kronor. Grunden är diskretionära beslut med hjälp av
en kvantitativ modell som har en underliggande algoritm som
bas.
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Tillgång:

USD/SEK
Slutsats:

Köp US-dollar sälj krona
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp
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Tajma guldinvesteringen
På lång sikt händer ingenting i guldet. Kursen står stilla i en
handelsregion med $1700 som stöd och motstånd vid $2000.
Sedan början av året har dock säljarna kopplat ett stabilt
grepp om guldet. En fallande trendlinje markerar tydligt ut
vem som har kontrollen.
Den senaste veckan har köparna vaknat till liv men det
handlar om en uppgång från en lägre lägsta, vilket innebär att
trendföljare kan blanka.
För att vi skall köpa krävs en bottenaformation varifrån vi får
en högre högsta. Det är sällan som en marknad går spikrakt
upp från en lägre lägsta till en högre högsta. Så det är inte
någon brådska med att köpa guld.
Statistik viar att efterfrågan på guld uppgick till 948 ton under
det andra kvartalet. Det är en minskning med 8%. Efterfrågan
på investeringsguld är ned med hela 28%.
Även om guldet tappat kraftigt i år, är vårt alternativa investeringsprogram Gold Bug upp med över 6 procent. Modellen
köper endast positiva trender i guld, silver, palladium, platina
och ETF:en GDX.
Eftersom trenden varit negativ större delen av året, har vi
knappt gjort något. Sedan start är Gold Bug upp med 67%
efter samtliga avgifter. Nu, före en eventuell uppgång, är det
läge att ansluta sin depå för automatisk orderläggning.
Kontakta oss för mer information:
henrik.hallenborg@hasafuma.com
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Tillgång:

Guld
Slutsats:

Blanka, avvakta
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Stora möjligheter i spannmål
Spannmålspriserna har tappat kraftigt på kort tid. För bara
några veckor sedan var majs, sojabönor och vete vid mycket
höga nivåer i förhållande till historiska noteringar (dock låga
inflationsjusterat).
Nu verkar det dock som om utbudet ökar då priserna är nere
på nivåer där uppgångarna började.
Oroligheter och osäkerhet är inte något som marknaden
gillar. Utvecklingen i Ukraina har mycket stor inverkan på
spannmålspriserna då landet är femte största exportören och
Ryssland ligger på förstaplats.
Om några veckor kan priserna vara tillbaka på toppnivåer, det
går nu fort åt båda håll.
När vi tar position i spannmål tittar vi mer på priset är nyhetsflödet. Det sägs att just vete är den produkt som är svårast att
utvärdera fundamentalt då priset påverkas av många faktorer.
Att använda priset som hjälp vid beslut har hjälpt oss att
avkasta 607% i det alternativa investeringsprogrammet Agro,
efter alla avgifter. Även om spannmål rasat under sommaren,
så är Agro upp med 19 procent i år, då vi gjorde exit när trenderna skiftade till negativa. Nu är vi redo att köpa igen!
Kontakta oss för mer information om hur du ansluter din depå
för automatisk orderläggning enligt våra kvantitativa modeller.
henrik.hallenborg@hasafuma.com
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Tillgång:

Majs
Slutsats:

Avvakta, kortsiktiga köp
1- 6 mån:

Sälj
6 -12 mån:

Sälj
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Alfa Laval på toppen humör
Listan över köpvärda svenska aktier kan göras lång.
OMXS30 är på bättre humör men det finns bolag som mår
ännu bättre då de uppvisar en relativ styrka.
Ett av dem är Alfa Laval som skiftat den dystra trenden till
positiv.
Vi har en klassisk botten där säljarna misslyckades med att ta
kursen till en lägre lägsta och köparna istället lyckats ta priset
till en högre topp.
Efter ett utbrott upp gäller köp på rekyl. I dag är tajmingen för
köp inte den bästa. Entré skulle ha gjorts på utbrottet. Nästa
sättupp kommer vid en eventuell rekyl ned. Tidigare toppar
och motstånd utgör nu stöd, grön linje.
Till Börstjänarens Large Cap-portfölj tog vi in Alfa Laval när
kursen bröt upp.
Efter en bear-marknad finns det mycket billigt på alla listor,
varför vi dragit igång fem nya portföljer. Det är inte för sent
att hoppa på i dag. Totalt har vi över tio nyöppnade positioner
som går bra att ta direkt vid måndagens öppning. Upplägget
är fem portföljer i ett abonnemang:
Svenska Large Cap
Svenska Mid Cap
Svenska Small Cap
USA. Europa
Krypto
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Tillgång:

Alfa Laval
Slutsats:

Behåll köpta
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Köp

Ja tack, ta mig till BT-shop, affären för bättre affärer!
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$500 000 för 1 bitcoin?
I våra dagliga morgonmöten har vi lagt till en kryptodel där vi
följer bitcoin och andra intressanta projekt såkallade altcoins,
t ex. Polkadot. De senaste veckorna har vi fokuserat på att
tajma köp i krypto. Bitcoin har noterats i en bear-marknad en
längre tid och börjar bli billig. Vad som brukar ske efter en negativ period är att kursen dubblas några gånger. Det har alltid
inträffat men kanske inte alltid kommer att fortsätta så!
Som spekulant är det dock värt att spekulera på att bitcoin
nu dubblas några gånger. Det eftersom vi får bra odds. Man
behöver inte tro att bitcoin är framtiden för en investering. Det
finns en möjlighet att tidigare mönster återupprepas och då
ser vi snart $500 000 för 1 bitcoin.
Så en liten investering i dag kan växa sig stor om bitcoin än
en gång upprepar tidigare mönster. Och om vi aldrig mer
återser $70 000, så bör man inte gråta för det. Alla spekulationer kommer inte att gå bra.
Eftersom krypto är billigt i dag i förhållande till tidigare toppnoteringar har vi dragit igång tre nya trendföljande investeringsprogram, Satoshi, Vitalik och Crypto Bull. Dessa jobbar
på samma sätt som våra råvaruprogram t ex, Agro som bara
köper med positiva trender. Minsta depå för att ansluta är så
lite som $1000, vilket innebär att man kan köpa sig en liten
krydda.
Fonder som ”följer index” i krypto har haft en resa upp sedan
spikrakt ned. Vår trendföljande modell Krypto Knight visar
fördelen med en regelbaserad trendföljande handel: +10,4%
i år och upp med över 70% sedan 2019 (efter avgifter). Mejla
för mer information: henrik.hallenborg@hasafuma.com
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Tillgång:

Bitcoin
Slutsats:

Köp direkt på dagens nivå
1- 6 mån:

Köp
6 -12 mån:

Avvakta
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BT Play: tre nya investeringar
Se en presentation av de tre nya alternativa investeringsprogrammen Satoshi, Vitalik och Crypto Bull. Vi går också
igenom Henry Boy som tar sin egna väg, +23 procent i år.

BT Play: Spara på aktier/råvaror?
Trejdingklubben visar vi nackdelarna med att spara i aktier
och råvaror samt presenterar alternativa investeringar för en
diversifierad portfölj.

börs
tjänaren
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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.

26

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.

27

