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Fill & Kill Investment 
Författare: Xdaytrader för Fill and Kill Investment 
 

CORE STRATEGY SIGNALBREV 

2018-06-15 

• Par: EUR/GBP 

• Riktning: KÖP 

• Limitnivå: 123,012 

• Stop loss: 123,005 

• Profit Target 1: (1:3) = 123,350 

• Profit Target 2: Sälj 50% vid (1:2) = 122,850 samt resten vid 

motstånd 125,865 

• Profit Target 3: Sälj hela innehavet vid motstånd 125,865 

 

 
 

• Rekommendation riskstorlek: Max 1% av portföljens värde 

• Total risk: Aldrig överstigande 5% inklusive liggande vinster/förluster 

• Flytta ALDRIG angivna stoppar. För att strategin ska uppnå maximal 

avkastning över tid, är det viktigt att strategin följs utan inblandning av 

känslomässiga antaganden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observera: Denna signal är skyddad enligt det avtal som ingicks i och med tecknandet av avtalet mellan dig och Fill & Kill Investment. Detta 
innebär att den inte får delas till tredje person utan vårt samtycke! 
 
Fill and Kill Investment 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 Fill and Kill Investments nyhetsbrev. 
 
Risken för förlust vid börshandel kan vara betydande. Du bör därför noga överväga om en sådan handel är lämplig för dig med tanke på din 
situation och dina ekonomiska resurser. 
Börshandel har stora potentiella risker, utöver eventuella belöningar. Du måste vara medveten om riskerna och villig att acceptera dem, för att 
investera enligt de strategier som beskrivs på denna webbplats. 
Riskera inte pengar du inte har råd att förlora. Du kan förlora mer pengar än du avsett att sätta på spel. Investeringar utefter de handelsmodeller 
som redovisas på denna webbplats görs helt på egen risk. 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering 
kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. 

 


