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Al een aantal weken zijn de bulls aan de winnende hand. Zij zijn enthousiast
bezig met een rebound, ofwel een opleving in de downtrend. Hun
enthousiasme levert “Trampoline charts” op, ofwel V-spike achtige bodems,
veerkrachtige bewegingen met veelal lange witte candles en positieve
indicatoren. Goed gemutste stieren, maar nog geen trendomkeer bij de
indices, hou daar toch even rekening mee.
AEX-Index® - Rebound in volle gang, felle opleving in de downtrend
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Wilt u reageren?
Heeft u opmerkingen, vragen,
suggesties, aanvullingen, wilt u
reageren? Doe dit dan door een
email te sturen naar:
markets@bnpparibas.com

Met een vierde witte candle op rij en de indicatoren een tandje hoger, stomen de bulls op in hun
rebound parade. Gaan ze door naar de 743 zone? Gaan ze druk zetten op de SMA lijn als opmaat
voor een trendomkeer? Voor nu bezien hoeveel witte candles er nog volgen. Bij een zwarte candle
oppassen voor topvorming en wat winstnemingen.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De RealTime grafieken in deze
editie zijn bijgewerkt op de
ochtend van publicatie. De week
slotkoers kan de definitieve
weekcandle en het bijbehorende
scenario wijzigen.
Analyses en coaching:
Nico P.R. Bakker
Wouter de Boer
Twitter: @TheDailyTurbo
www.bnpparibasmarkets.nl
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Bel20 Index - Stabilisatie boven de steun, ook wel wat stijgingsdrang
Er is sprake van een stabilisatie
binnen de dalende trend. Vanaf
de steunzone rond 3.600 is
verbetering zichtbaar maar er ligt
nog een hobbel rond 3.800 in het
veld, waardoor een positie aan
de zijlijn nog gerechtvaardigd is.
De uitbraak uit de huidige range
tussen grofweg 3.600 en 3.800
kan wellicht de richting bepalen
voor nieuwe posities. Zetten de
bulls volgende week dan door?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DAX® index - Herstel beweging wordt stap voor stap voortgezet
De markt lijkt steun te accepteren
op de spike bodem 12.500. Een
dubbele bodem aldaar vormt
de opmaat voor een matige
rebound met 14.700 als haalbare
koerszone. De candles moeten
wel wit blijven kleuren, dan zijn
(additionele) Turbo Long posities
te rechtvaardigen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Dappere rebound in de maak
Vanaf de steunzone rond 3.400
punten is een opmars gestart
richting de tussenliggende
horde rond 3.600. Het
neerwaartse patroon staat
daardoor onder druk. Bij meer
witte candles ligt er ruimte
richting 3.800 punten. De DBS
bevestigt het herstel. Rebound
posities zijn dus toegestaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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NASDAQ index - Bulls winnen terrein
Het poces van lagere toppen en
lagere bodems lijkt onderbroken
te worden door een HoofdSchouder bodempatroon met
circa 12.650 als neklijn, tevens
eerste Fibo lijn. De ondertoon
is positief, dus de bulls krijgen
de gelegenheid op te stomen
naar de SMA lijn rond 14.350,
grofweg het koersdoel van het
H&S patroon.
Met Turbo Long posities
profiteren van een verdere
opmars van de bulls.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

S&P500 index - Rebound wordt prima vervolgd, zone rond 4300 is haalbaar
Ook deze week laten de bulls
zich goed zien en horen. Zij
vervolgen hun opmars richting
de 4300+ zone, een haalbaar
koersdoel binnen de dalende
trend. De afstand met de SMA
lijn mag verder worden verkleind,
de indicatoren herbergen meer
stijgingsruimte.
De DBS indicator ondersteunt
het aangaan van Turbo Long
posities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Chemicals SX4P - Rebound vanaf de oude bodemzone
Recent werd de oude bodem
van maart rond 1.100 neerwaarts
doorbroken met een laagste punt
op 1.061. Inmiddels noteert de
koers daar echter weer boven en
is een rebound valide die wordt
bevestigd door de DBS. Turbo
Long posities zijn dus mogelijk
zolang de candles wit blijven. Er
ligt daarbij ruimte voor een klim
richting 1.200 punten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Adyen - Opluchting binnen de dalende trend, mooie rebound is gaande
Recente bodemvorming op 1148
met daarna een V-spike achtige
rebound die nog steeds gaande
is. De indicatoren herbergen
stijgingsruimte tot mogelijk
1935. Rebound posities mogen
dan ook worden aangehouden
zolang de candles wit kleuren en
de swingteller doortelt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Een pullback wordt gestart

De RSI stuurde al aan op
bodemvorming, de swingteller
haakt aan deze week. Een
pullback wordt gestart teneinde
de SMA lijn als weerstand te
testen. Of is de recente dip
naar 3,86 een slippertje van de
stier en breken ze weer boven
de SMA? Rebound posities
kunnen worden overwogen,
trendbeleggers zien het nog
even aan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Magere opleving onder de SMA lijn, wie neemt initiatief?
Met cruciale steun rond 25,00
doen de bulls goed hun best om
te rebounden richting de SMA
lijn rond 27,50. Zij moeten de
SMA passeren om overtuigend
opwaarts potentieel te
bewerkstelligen. Tot dat moment
blijft het een magere opleving.
Bescheiden Turbo Long posities
zijn wel gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Akzo Nobel - Bodemvorming als opmaat voor een rebound
Er is bodemvorming gaande,
maar daar is ook alles mee
gezegd. Met steun op 60+
krijgen de bulls de gelegenheid
op te stomen naar de 75-zone,
maar ze tonen weinig animo.
Witte candles zijn nodig om
verder te kunnen rebounden.
Hou rebound posities dan ook
maar bescheiden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Arcelor Mittal - Spannende rebound, komen de bulls echt terug?
“Bij een witte candle kan de
rebound naar krap 24 tot
mogelijk 27 van start gaan. Dat
biedt dan Turbo Long kansen
voor rebound spelers. Deze
week een aardige poging om
te bodemen”, zo schreef ik
vorige week. Deze week een
vervolg van de rebound, maar
ook met druk uit het berenkamp.
Beweeglijkheid kan aanzwellen.
Rebound posities aanhouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - Veerkracht bij de bulls
Deze week een uitstekend
vervolg van de rebound, mede
bevestigd door de indicatoren.
In een rap tempo opstomen naar
de 315 zone met daarna een
trendomkeer?
Eerst maar eens bezien of
de bulls dit tempo kunnen
volhouden. Anticiperende Turbo
Long posities pakken goed uit,
even oppassen als er een zwarte
candle verschijnt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ASML - Opstomen naar de 565 zone, of hoger
Ook op deze chart een V-spike
recovery, ofwel een trampoline
chart. Veerkracht bij de bulls,
netjes ondersteund door de
indicatoren. DBS nu driemaal
een rebound coaching stip,
dus rebounders mogen
hun countertrend posities
aanhouden. Hoeveel witte
candles zullen er nog volgen?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Rebound pogingen in het stierenkamp
Met de swingteller naar +3 en
een gele DBS indicator geven
de bulls te kennen de rebound
te willen vervolgen richting zo
mogelijk de krap 60 zone. Dit
impliceert het aanhouden van
rebound posities. Maar eens
bezien tot hoe ver de bulls
kunnen reiken. De zwarte candle
van deze week is mogelijk een
vergissing van de stier?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Stieren nu goed op stoom
“Rond de 130 steunzone is
grillige bodemvorming gaande.
Rebounden met witte candles
naar de 150-160 zone is een
haalbaar scenario. Dit biedt
koopkansen voor countertrend
spelers. Trendbeleggers kunnen
rustiger ademhalen”, zo meldde
ik onlangs. Niets aan toe te
voegen, de bulls doen goed hun
werk.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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week 30, 29 juli 2022

Heineken - Moeizame strijd met iets meer stijgingsdrang
Onstuimig koersbeeld met
aanzwellende stijgingsdrang,
gevoed door de swingteller
en de RSI, waardoor de DBS
indicator in het groen noteert.
Anders gezegd, door de
UP status op het Dashboard
zijn Turbo Long posities te
overwegen. Boven 97+ zijn er
additionele kansen richting 102+.
Onder 92+ een verzwakking van
het beeld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Stijgingsdrang in het stierenkamp
Langzaam maar zeker winnen
de bulls meer terrein. Ze
klauteren op richting de SMA
lijn rond 158, daar boven zijn
ze goed los. Rebound posities
zijn gerechtvaardigd conform
de DBS indicator. We volgen de
stieren op hun pad.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Weinig animo bij de spelers
Het wil niet erg vlotten met het
koersverloop, de koers blijft
hangen tussen groen 8,45 en
rood 10,75 met momenteel
een Rebound status op het
Dashboard. Voor de liefhebbers
dus wel wat koopkansen, voor
trendbeleggers is er nog weinig
eer te behalen. Eerst maar eens
uit de trading range breken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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week 30, 29 juli 2022

Just Eat Takeaway - Dalende trend houdt aan, af en toe een matige herstel poging
Al maandenlang een dalende
trendfase, keurig ondersteund
door alle indicatoren. Pogingen
om vanuit het stierenkamp wat
herstelbewegingen te starten
worden veelal afgestraft door
de beer. Een verder afkalvende
koers lijkt dan ook aannemelijk.
Vorige week wel een Bullish
Engulfing patroon, maar deze
week al weer mogelijk een zwarte
candle. Even aanzien dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bulls raken vermoeid, daar is de dip
“Onder 3,25+ kan een serieuze
correctie van start gaan richting
de Fibo grid tot uiterlijk 2,85+.
Deze week is er wat berendruk
zichtbaar, Turbo Long posities
mogen deels worden verzilverd,
aldus de DBS indicator”, zo
meldde ik vorige week. En
zie, deze week een prima
vervolg van de correctie. Laat
de beren maar gaan, meer XL
overwegingen, wachten op
nieuwe koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Aarzelende stappen rond de SMA lijn
De bulls doen goed hun best
om terrein te winnen. Zij moeten
echter overtuigend boven
de SMA op 44+ prikken om
daadwerkelijk een positieve trend
te starten. Dat is het moment
voor trendbeleggers om Turbo
Long posities te overwegen. Dan
is er stijgingsruimte tot aan 47+.
Even aanzien of de bulls zich
beter zullen vermannen en de
kleefcandles achter zich laten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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week 30, 29 juli 2022

Philips - Moeizaam herstel binnen de dalende trend
“De groene streep op 19+ is de
springplank voor een rebound
richting de Fibo grid op 22+
tot 24,50, veel meer zit er
vooralsnog niet in het vat.
Bescheiden Turbo Long posities
ter overweging, de Risk Reward
Ratio is niet bijster goed, hou
daar rekening mee”, zo schreef
ik vorige week. Welnu, het
herstel komt niet echt goed van
de grond. De bulls laten zich
makkelijk terugvallen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Gaat het lukken om een positieve trend te starten?
Wat een spanning en sensatie
bij de SMA lijn rond 65,00. Er
wordt een heftige strijd gevoerd,
waarbij de bulls proberen boven
de sleepkabel te blijven. Echter,
de swingteller en de RSI kunnen
remmend werken, dus het is de
vraag of er daadwerkelijk een
positieve trend zal starten. Even
vanaf de zijlijn bekijken hoe de
strijd zich verder ontwikkelt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Veel vola, bulls moeten berentikken incasseren
De DBS rechtvaardigt het
aanhouden van Turbo Long
posities, maar deze week wordt
een zwarte candle neergezet,
dat verstoort het plaatje
aanzienlijk. Een vergissing van
de bulls of een serieuze aanval
van de beer? Bij een -1 stand van
de swingteller komende week
rebound posities afbouwen,
aldus de coach.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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week 30, 29 juli 2022

RELX - Bulls goed op stoom, de trend kan worden vervolgd.
Het gaat prima met de
bullenparade, alle indicatoren
verder in de plus, geen
overspannenheid, doorstomen
naar 29, dat is de verwachting.
De DBS geeft zijn vierde
groene staaf na drie eerdere EL
coaching stippen. Een mooie
opbouw van Turbo Long posities
kun je hiermee bewerkstelligen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Shell PLC - Vervolg uptrend, de bulls op weg naar 28+

“De RSI stuurt aan op
bodemvorming, dus komende
week mag er een solide witte
candle worden geplaatst. Dan
zijn bodemstampers actief, voor
trendbeleggers de overweging
om Turbo Long posities te
overwegen”, zo schreef ik vorige
week. Welnu, de bulls doen wat
wij van hen verwachten. Voor
trendbeleggers geldt nu ‘Kopen
op zwakte’, Turbo Long posities
mogen worden geopend.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Volatiele opleving in de downtrend, houden de bulls vol?
De recent gestarte rebound
wordt deze week ernstig
verstoord door een flinke
berentik. Maar de indicatoren
geven aan dat ingenomen
rebound posities nog niet
gesloten hoeven te worden.
Komende week wel weer
graag een witte candle, anders
verzwakt het beeld wel.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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UMG - Witte candles op het speelveld
Charttechnisch zie ik lagere
toppen en hogere bodems,
dus een verkrapping van het
speelveld met momenteel een
mooie upswing in de maak. De
krijtstrepen liggen op afstand, er
is dan ook veel bewegingsruimte.
Maar eens bezien of de bulls
hun parade kunnen vervolgen.
Koopposities mogen worden
aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unibail Rodamco - Scherpe rebound ingezet
“Wacht op wit om koopposities
te overwegen. Eerst wat
bodemstampers in actie zien”, zo
luidde vorige week mijn coaching
aanbeveling. Deze week pakken
de bulls de draad goed op, de
tweede DBS Rebound Stip is
een feit, Turbo Long posities zijn
gerechtvaardigd. Maar eens
bezien of de bulls de Fibo grid
kunnen binnen treden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Volatiele stierensprongen, bulls op weg naar 50
De breakout beweging krijgt een
mooi vervolg deze week. Het
is de eerste stap in een nieuwe
koersfase, maar houden de
bulls dit tempo vol? De RSI staat
boven de OB-lijn, dus dat kan
remmend werken. Eerst een
extra aanloopje om de SMA als
nieuwe steun te testen? Dat biedt
betere EL kansen. Wacht op
een zwarte candle om huidige
koopposities te neutraliseren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Wolters Kluwer - UP status valide, bulls plaatsen een All-Time-High
Het is de bulls gelukt om de
104+ rode streep te slechten en
daarmee de trading range aan de
bovenkant te verlaten. Er wordt
een All-Time-High neergezet,
de bulls zijn nog nooit zo hoog
geweest. Nu navigeren op de
indicatoren en de kleur van de
candle in de gaten houden. Bij
een zwarte candle deels XL
overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Inprijzen

“Je leest vaak dat negatieve economische ontwikkelingen al ingeprijsd
zijn. Wat betekent dat nu feitelijk voor de prijzen van de aandelen? En
mogelijke voorspellingen?”
“Het land staat in de fik en de AEX stijgt. Begrijp ik iets niet”?
Twee opmerkingen van trouwe volgers over het begrip ‘inprijzen’. Laat
ik er een stukje proza aan wijden.

De markt verdisconteert alles....

Inprijzen is het verwerken, absorberen, meewegen, disconteren in
de prijs of koers, iets doorberekenen voordat het echt gebeurd is.
Samenvattend zou ik het ‘voorsorteren’ willen noemen. Voorsorteren op
dat wat de FED of ECB gaat doen, voorsorteren op aanstaande cijfers,
economische ontwikkelingen, events etc. Er zijn zelfs analisten die
beweren dat ingrijpende gebeurtenissen als oorlogen, aanslagen etc.
al ingeprijsd zijn in de koersontwikkeling van future indices.
Als ik ‘inprijzen’ plaats in het licht van technische analyse dan kom ik
al snel uit bij een van de veronderstellingen van TA dat de markt alles
verdisconteert en dat dit tot uiting komt in de grafiek. “De prijs is het
bewijs” hoe de massa denkt over datgene wat er allemaal gebeurt in
de markt. Niet de oorzaak van een koersbeweging, maar het gevolg
er van is van belang, aldus een technische analist. Dat de markt alles
verdisconteert zou je het informatie absorptieproces kunnen noemen
met als finale resultante de koers.

Afbeelding 1

De grafiek liegt niet....

Ik heb twee one-liners voor u die het fenomeen ‘inprijzen’ prima
weergeven. “Buy the rumor, sell the news” en “Wat we al weten is geen
nieuws meer”. Denk hier maar eens over na.
Maar hoe nu praktisch omgaan met ‘inprijzen’? Heel simpel, uit
voorgaande proza blijkt dat het volgen van de grafiek de beste
oplossing is. De grafiek liegt niet, die illustreert het werkelijke
koersverloop. Ik durf daarbij te beweren dat de massa inprijst in de
richting van de grafiek. Is de trend bijvoorbeeld sterk positief, dan zal
zelfs negatief nieuws als iets positiefs worden geinterpreteerd, de
koers moet toch omhoog in een stijgende trend?
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Afbeelding 2
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beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 30, 29 juli 2022

ABNAMRO Bank - Voorzichtige rebound in gang gezet, beetje herstel
De bulls proberen een rebound
beweging in gang te zetten. Het
gaat moeizaam, de overtuiging is
er nog niet. Magere bevestiging
vanuit de indicatoren, dus
vinger aan de pols als u Turbo
Long posities overweegt. Hou
rekening met aanzwellende
turbulentie.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AMG - V-spike rebound in volle gang
Met een tweede witte candle op
rij en deze week de swingteller
op +1 en een Rebound Coaching
Stip op de DBS indicator wordt
de scherpe rebound vervolgd.
Opstomen naar de SMA lijn op
krap 30,00, dat is de opdracht
voor de bulls.
Rebound posities zijn
gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASR Nederland - Voorzichtige start van een stijgende trend
Schoorvoetend wordt
geprobeerd een positieve
trendfase in stand te houden.
Er wordt vooralsnog steun
gevonden op de SMA lijn,
swingteller in de plus, maar de
RSI blijft wat achter. Daarom nog
geen EL coaching stip. Wellicht
wat anticiperende koopposities
ter overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

13

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 30, 29 juli 2022

Heijmans - Hoopvolle rebound
Recent een bodem geplaatst op
10,28, thans de eerste groene
steunstreep. Van daaruit is een
rebound gestart die deze week
wat hapert. Een adempauze
voor de stieren, ze mogen
verder opstomen naar de 12+
zone. Toch even oppassen of er
nu reeds getopt gaat worden.
Uitstaande rebound posities
strak bewaken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

OCI - Trend kan worden vervolgd, de bulls blijven aan zet
Al geruime tijd is een positieve
trendfase valide met momenteel
signalen vanuit de indicatoren
waaruit blijkt dat de bulls de
nieuwe opgaande beweging
willen vervolgen. De trend krijgt
een nieuwe impuls, het vizier
wordt gericht op 38+. Onder 26
draait pas de trend.
Voor trendvolgende beleggers
zijn er thans koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

SBM Offshore - Lage trendmatigheid, veel gezwiep, weinig vooruitgang
Deze grafiek verdient
geen schoonheidsprijs wat
betreft trendmatigheid. Voor
trendbeleggers blijft het een
lastig speelveld, voor range
spelers zijn er wel kansen. Met
een licht positieve ondertoon
is een rally naar 15 haalbaar.
Met twee handen aan het stuur
de verrichtingen volgen als u
koopposities overweegt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 30, 29 juli 2022

Sofina - Voorzichtige rebound, afstand met SMA is veel te groot
Schoorvoetend maar hoopvol
proberen de bulls de afstand
met de SMA lijn te verkleinen.
Een voozichtige rebound met
best wel veel potentie zoals de
nieuwe Risk Reward vlakken
dit aangeven. U ziet deze RR
vlakken op de chart als wij
een Turbo Tijd Setup hebben
gepresenteerd. Extra informatie
over haalbaar resultaat, verlies
potentieel en looptijd van de
setup. Wat een service!

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Solvay - Bulls stevig in de aanval
Binnen het scherpe proces van
lagere toppen en lagere bodems
is er recent vanaf de 74+ bodem
een opleving gestart die nog in
volle gang is. Rebounden naar
de SMA op krap 95, dat is de
verwachting, ondersteund door
de DBS die bescheiden Turbo
Long posities rechtvaardigt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Umicore - Dubbele bodem binnen een brede trading box
Er wordt een dappere strijd
gevoerd in de 32+ zone. De bulls
proberen een dubbele bodem
in stand te houden als opmaat
voor een rally naar de 42+ zone,
mogelijk de bovenlijn van een
trading box. De candles zijn klein
en hebben lange sprieten, dus
turbulentie blijft aanwezig.
Bescheiden rebound posities
zijn toegestaan, aldus de DBS
metingen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties

= kans,

= bedreiging

week 30, 29 juli 2022

EUR/USD - Stabilisatie boven 1,00
De trend is nog overtuigend
neerwaarts, maar er hangt een
lichte verbetering in de lucht.
Steunstreep op 0,9952 en en
licht opkrullende RSI bieden
ruimte tot 1,0350, waar oude
steun als nieuwe weerstand
getest kan worden. Voor
de liefhebbers wellicht wat
koopposities ter overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

GBP/USD - Bulls in de aanval, rebound gestart
Met de witte candle van deze
week, in combinatie met de
swingteller op +1, gaat een
rebound van start die kan
aanhouden tot in de Fibo grid
rond 1,25+ tot 1,29+. Een mooie
countertrend beweging die met
Tubo Long posities gevolgd kan
worden. De koers mag daarbij
niet meer terugvallen onder
1,176.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - V-spike recovery, waar gaat er getopt worden?
De recente koersval naar 140+
was een scherpe beweging
binnen de dalende trend. Er
volgde dan ook een net zo felle
rebound die nu nog gaande is.
Er is ruimte tot 160+, daar toppen
zal de dalende trend valideren en
de beren aansporen weer toe te
slaan.
Rebound posities mogen worden
aangehouden. Bij een zwarte
candle deels XL overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Grondstoffen

= kans,

= bedreiging

week 30, 29 juli 2022

Goud - Beetje herstel, beetje rebound
Twee witte candles illustreren de
actie van de bodemstampers in
de 1700 zone. De RSI stuurt aan
op een verdere opleving richting
zo mogelijk de 1850 zone. Daar
de chart opnieuw beoordelen.
Met een stop op 1700 zijn Turbo
Long posities te overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Tijd voor een countertrend beweging naar 22
Binnen het proces van lagere
toppen en lagere bodems tekent
zich een volatiele bodem af bij
18,00. Mogelijk deze week een
Bullish Engulfing patroon als
positief element, met zelfs de
swingteller naar +1 en de DBS
naar geel. Een leuke opmaat voor
meer herstel naar 22+. Offensieve
koopjesjagers mogen de bulls
een handje helpen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BrentOil future - Correctiefase binnen de stijgende trend
Een correctiefase is valide op
de weekgrafiek, maar er is ook
een herstel gaande richting 108.
Boven 108 wordt het patroon
van lagere weekly highs dan
ook opwaarts doorbroken. Daar
ligt tevens de daily SMA. De
weekly SMA stijgt nog als teken
dat het sentiment per saldo nog
altijd positief is. Al met al wat
verwarrende indicaties. Wacht
maar even aan de zijlijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Disclaimer
Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig
consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter
de Boer is medewerker van BTAC. De informatie in deze publicatie is niet
bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling
tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt,
dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met
uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In
het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven diens
technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van
technisch analist en consultant. De beloning van BTAC, Bakker of De Boer
staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van
BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een long of short positie in een
van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel
financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn
van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, pensioenfondsen en/of
kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers
van BTAC geen invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen
andere potentiële belangenconflicten bekend.
Lees hier de disclaimer ten aanzien van beleggingsaanbevelingen die
op dit document van toepassing is: https://www.bnpparibasmarkets.nl/
disclaimerbeleggingsaanbevelingen.
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