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Na de recente opmars van de bulls zien we nu wat haperingen en zelfs wat
terugtrekkende bewegingen. Adempauze of einde rebound? Nemen de beren
het stokje over? Geen overgang naar een positieve trend? Voor beleggers
breekt de fase “Tussen hoop en vrees” aan, waarbij de nodige turbulentie
ook voor onrust zorgt. Nu komt het aan op strak navigeren op basis van de
Dashboard signalen, succes!
AEX-Index® - Dreigende topvorming, wordt een vervolg van de klim afgewend?
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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

Er zijn signalen van vermoeidheid bij de bulls, getuige de zwarte candle’s, nu drie op een rij.
Dreigende topvorming maakt de situatie spannend, want dan wordt een vervolg van de opmars
vooralsnog afgewend. Even de vinger aan de pols als er Turbo Long rebound posities uitstaan op dit
tijdvenster. Pas Money Management toe, dat is de coaching overweging.
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 - Retest 3.800 zone
Na de stabilisatiefase binnen de
dalende trend volgde er vorige
week een flinke verbetering
aangezien de tussenliggende
zone rond 3.800 punten opwaarts
werd doorbroken. Inmiddels is
er enige terugval zichtbaar, een
retest van de zone rond 3.800
behoort tot de mogelijkheden.
Turbo Long posities zijn nog
gerechtvaardigd zolang die zone
overeind blijft.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DAX® index - Rebound nog valide
Vanaf de zone rond 12.400
is een opmars gestart, de
rebound heeft ruimt tot grofweg
14.700/15.000 punten, een
koerszone waar behoorlijk wat
referentiepunten liggen. Zolang
de candles wit blijven en de
DBS de opmars bevestigd,
kunnen Turbo Long posities
worden aangehouden. Er zijn nu
wat haperingen zichtbaar, dus
wellicht strak navigeren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Lichte hapering in het herstel
Vanaf de steunzone rond 3.400
punten is een opmars gestart
richting die nu de oude topzone
op 3.850+ nadert. Toch is er
nu wat hapering zichtbaar.
Enige terugval past wel in het
koersbeeld, maar een hogere
bodem is dan wel gewenst. Voor
nu Rebound posities wellicht wat
afromen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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NASDAQ index - Lichte hapering in de opmars
Het proces van lagere toppen
en lagere bodems werd recent
opwaarts doorbroken. Inmiddels
is de opmars al weer vijf weken
aan de gang, getuige de witte
candles vanaf de 12.000 zone. Er
ligt ruimte tot circa 15.000 punten
met daarbij een tussenliggende
hobbel rond de SMA zone. Bij
signalen van topvorming wellicht
wat winst nemen op Turbo Long
posities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

S&P500 index - Afzwakkende rebound rond kantelpunt
Ook deze week laat de chart
een vervolg van de klim zien.
De SMA zone ligt binnen
bereik, tevens het gebied rond
de dalende trendlijn. Wellicht
dat er in die koersregio wat
verkoopdruk kan ontstaan.
Vooralsnog is er sprake van een
licht afzwakkend momentum,
bij haperingen dus mogelijk wat
winsten veiligstellen op Turbo
Long posities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Retail SXRP - Balanceren boven de SMA
De dalende trend voor de Sector
Retail strandde op 274+. Daar
ging een rebound van start die
nu de oude top op krap 326
heeft bereikt. Inmiddels is er
verkoopdruk zichtbaar en de
DBS draait weer in de min. Bij
lagere niveaus wellicht Turbo
Short posities ter overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Adyen - Mooie rebound in één klap ongedaan gemaakt
De bulls roken de rode lijn op
1935 als mogelijk eindpunt van
de rebound. Maar deze week
slaan de beren genadeloos
toe. Een flinke tik, waardoor
mogelijk alle indicatoren in de
min springen, er dreigt weer een
Down status. Wellicht dat er een
reactie komt uit het stierenkamp,
daar maar even op wachten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Volatiele uitbraak boven de SMA lijn

Met veel gevoel voor dramatiek
een forse sprong boven de
SMA vorige week. Alles in de
plus, logisch, maar ligt nu een
afkoeling naar 4,60/40 niet
voor de hand? Even een extra
aanloopje om daarna weer
noordwaarts op te stomen. De
zwarte candle van deze week
stuurt hier wel op aan. Dus even
wachten met additionele Turbo
Long posities, aldus de DBS
indicator.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - De bulls breken boven de SMA lijn
“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”, zo luidde
vorige week mijn commentaar.
Ik kan hier aan toevoegen
dat de breakout is gestart.
Voor nu bezien of de bulls
standhouden boven de SMA
lijn. Trendbeleggers houden hun
adem in.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Akzo Nobel - Rebound kan worden vervolgd
Deze week een hapering in
de rebound getuige de zwarte
candle. Alle indicatoren nog
in rebound stand, dus eerder
ingenomen Turbo Long posities
mogen worden aangehouden.
Het is wel wenselijk dat er
komende week weer een witte
candle verschijnt. Anders dreigt
er toch wel topvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Arcelor Mittal - Volatiele rebound, bulls houden een korte adempauze
De rebound is in een spannende
fase beland, de bulls moeten
nu hun kracht tonen om door te
stomen tot in de Fibo grid in de
24+ zone. Deze week echter een
korte adempauze, even een rem
op de rebound. Maar zolang de
DBS zijn rebound staafjes toont,
mogen rebound posities worden
aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - Veerkracht bij de bulls, maar kunnen ze de SMA passeren?
De rebound beweging
loopt haarscheurtjes op,
het momentum loopt weg.
Hapering of slechts een
adempauze? Komende week
moet blijken of de bulls boven de
weerstandzone kunnen breken.
Zo niet, dan dreigt er topvorming
en is het te overwegen om
Turbo Long posities al dan niet
gedeeltelijk af te romen. De 315320 zone is wat dat betreft een
taaie zone.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ASML - Beren remmen de parade
De bulls worden tegengewerkt in
hun parade, de zwarte candle’s
bij 560+ zijn indicaties dat de
rebound kan opdrogen en dat
de beren het stokje kunnen
overnemen. Even aanzien of er
meer indicaties van topvorming
verschijnen. Dat mag dan
aanleiding zijn om uitstaande
Turbo Long posities (deels) af te
bouwen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Rebound poging hapert enigszins, adempauze?
Met de swingteller naar +6 en
opnieuw een gele DBS indicator
geven de bulls te kennen de
rebound te willen vervolgen.
Maar charttechnisch zie ik
een Bearish Engulfing patroon
en een rode streep op 55+.
Toch een rem op de rebound?
Of slechts een adempauze?
Komende week moet blijken of
de bulls zich kunnen vermannen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Zeer wispelturige rebound, nauwelijks vooruitgang
Flinke candles, afwisselend van
kleur en wisselende standen
bij de indicatoren. Dat is het
huidige charttechnische beeld.
Nauwelijks vooruitgang, dus is
het wachten op een overtuigend
signaal uit het veld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Heineken - Dappere strijd boven de sleepkabel
Binnen het redelijk onstuimige
koersbeeld lijken de bulls hun
grip wat te vergroten. Met de UP
status op het Dashboard krijgen
ze de gelegenheid op te stomen
naar de 96 tot 102 zone. Eerst
maar eens bezien of dit gaat
lukken.

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.
Komende week moet blijken
of een trendomkeer tot de
mogelijkheden behoort.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Licht positieve ondertoon binnen een brede trading range
Het wil niet erg vlotten met het
koersverloop, de koers blijft
hangen tussen groen 8,31 en
rood 10,55 met momenteel
een magere Rebound status
op het Dashboard. Een lichte
stijgingsdrang wellicht, de
bulls mogen het in ieder geval
proberen. Bescheiden Turbo
Long posities dan ook ter
overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Just Eat Takeaway - Flinke verbetering maar nog geen significante verandering in het koerspatroon
De krijtstrepen zijn duidelijk
waarbinnen de strijd zich
momenteel afspeelt. Boven 22,38
kunnen de bulls echt een vuist
maken, dan zijn er interessante
kansen voor beleggers. Onder
13,10 zullen de beren zich weer
laten horen. Ondanks de flinke
verbetering dus nog omkeer in
het koerspatroon.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Correctie binnen de uptrend droogt op
De correctie die vanaf de 3,40
zone is ingezet, is vooralsnog
erg mild. Sterker nog, rond 3,12+,
min of meer gelijk aan de eerste
Fibo retracement, kan reeds
worden gebodemd. De witte
candle van deze week stuurt
hier op aan. RSI doet ook mee.
Volgende week weer wit biedt
anticiperende koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Het lukt niet om uit te breken
De bulls laten het deze week
wederom afweten. De horde
rond 47+ is taai en niet makkelijk
te nemen, zo lijkt het. De
koer valt zelfs terug onder de
SMA lijn, een verzwakking
van het technische beeld.
Trendmatigheid kan afnemen,
turbulentie kan aanzwellen. Even
vanaf de zijlijn volgen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Philips - Dalende trend kan worden vervolgd
“Gaat het lukken om wederom
op te veren vanaf de 19+
steunstreep? Gaan we een
dubbele bodem zien?”, zo vroeg
ik mij vorige week af. Deze week
toch weer een beren candle
waardoor 19+ als steun dreigt te
bezwijken.
DBS blijft blauw, dus de beren
houden grip tot mogelijk 17,50,
een brede steunzone in 2014.

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 63,00. Er
wordt een heftige strijd gevoerd,
waarbij de bulls proberen
boven de sleepkabel te blijven,
met deze week mogelijk
ondersteuning vanuit de DBS.
Maar het gaat moeizaam. Even
vanaf de zijlijn bekijken hoe de
strijd zich verder ontwikkelt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Veel vola, bulls komen nauwelijks vooruit
Op afstand gezien zie ik een
serie lagere toppen en lagere
bodems, met deze week
mogelijk de start van een nieuwe
downswing. De indicatoren
indiceren meer berendruk,
de candle van deze week is
mogelijk een Bearish Engulfing
patroon, de koers kan zakken
naar de 45 zone.
Voor short spelers zijn er wellicht
wat kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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RELX - Bulls haperen bij de rode zone
Deze week opnieuw een lichte
hapering in de bullenparade met
nog wel alle indicatoren in de
plus. Doorstomen naar 29, dat
was de verwachting en dat is
ook gebeurd. Voor nu waakzaam
zijn bij de 29+ zone. Bij meer
signalen van topvorming toch
maar wat winsten afromen, dat
is de overweging. De DBS staat
vooralsnog in het groen, nog
geen XL coaching stip.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

Er is een mooi proces van
hogere toppen en hogere
bodems gaande met thans een
upswing die de koers naar 28+
kan stuwen. Alle indicatoren in
de plus, Turbo Long posities zijn
gerechtvaardigd, aldus de DBS
indicator. De TTL Setup staat
reeds uit.
Grappig om te zien dat er
afwisselend witte en zwarte
candles worden geplaatst steeds
op een iets hoger niveau.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Down status zorgt voor lagere koersen
Deze week blijft de berendruk
aanwezig in de actuele Down
fase. Mogelijk dat bij 30+ steun
wordt gevonden, maar dat doet
het tij niet keren.
Vooralsnog oogt alles redelijk
negatief, dus maar eens bezien
tot hoever de beren zullen reiken
en wanneer het tijd wordt voor
een rebound.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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UMG - Aarzelingen in het stierenkamp
Charttechnisch zie ik lagere
toppen en hogere bodems,
dus een verkrapping van het
speelveld met thans de start
van een nieuwe downswing. De
krijtstrepen liggen op afstand, er
is dan ook veel bewegingsruimte.
De beren kunnen zakken naar
20+ met daarna 17+.
Ter overweging om rebound
posities verder af te bouwen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unibail Rodamco - Scherpe rebound tot in de Fibo grid, zijn de bulls klaar?
Deze week een stevige berentik,
waardoor de rebound kan
opdrogen rond de 50% Fibo lijn
op 59+. RSI ketst af tegen de
50-lijn, hetgeen topvorming kan
aanwakkeren. Oppassen dus
voor de beer, die de kans krijgt
de dalende trend te hervatten.
De indicatoren geven echter nog
geen ES coaching overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Volatiele koerssprongen, een pullback in maak?
Vanaf de recente top op
48+ (spike beweging) is een
correctie gestart die de koers
kan terugbrengen naar de 45+
zone. Het mag worden gezien
als pullback om binnenkort een
hogere bodem te plaatsen op of
boven de SMA lijn. Dan zijn er
nieuwe of additionele Turbo Long
kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Wolters Kluwer - UP status valide, wel veel gespartel
De bulls aan de leiding, maar
voor hoe lang nog? Deze week
een witte candle in swing +8
en een licht afzwakkende RSI.
Opmaat voor een extra aanloop
binnen de trend? Even dippen
naar 98 tot 96? Dan moet er
komende week weer een zwarte
candle worden geplaatst om
de zebra grafiek te vervolgen.
Bij meer haperingen dan ook
overwegen om koopposities
(deels) af te romen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Het Hoofd-Schouder patroon

De basis voor elke analyse en het bijbehorende scenario wordt gevoed
door de indicatoren, die meten immers hoe het is gesteld met trend en
sentiment. Maar behalve de objectieve metingen mogen subjectieve
waarnemingen worden toegevoegd om het plaatje te completeren.
Koerspatronen behoren hiertoe, de herkenbare ‘plaatjes’ uit het
verleden die zich in de toekomst kunnen herhalen. Een van de meest
bekende en ook wel betrouwbaarste koerspatronen is het HoofdSchouder patroon, ook wel Head & Shouder patroon genoemd. Een
korte uiteenzetting van dit karakteristieke patroon.
Top- of bodempatroon
Als we naar afbeelding 1 kijken, dan zien we de contouren van
dit patroon. Er zijn twee varianten, te weten het toppatroon en het
bodempatroon. Deze laatste wordt ook wel het omgekeerde HoofdSchouder patroon genoemd. Beide patronen starten met een linker
schouder (LS), gevolgd door het hoofd (H), netjes in de richting van
de trend. Maar dan verschijnt er een lagere top (RS) of hogere bodem
(RS), een afzwakking van de trend. Aansluitend volgt een beweging
naar de neklijn en als die wordt gepasseerd kan na een pullback het
patroon worden afgemaakt. Koersdoel is de afstand van Hoofd naar
Neklijn gespiegeld in de nieuwe koersrichting.

Hoofd-Schouder patroon

Afbeelding 1

H&S Toppatroon op de weekkaart van Brent Oil

Omkeer- of continuatie patroon
Velen herkennen het Hoofd-Schouder patroon als omkeerpatroon,
ofwel de overgang van een uptrend naar een downtrend (H&S
Toppatroon) of andersom bij een H&S Bodempatroon.
Maar wist u dat een H&S patroon ook als continuatiepatroon kan
voorkomen? In een dalende trend zal een H&S Toppatroon dan
slechts een tijdelijke onderbreking van de trend zijn, zo ook een H&S
Bodempatroon als tijdelijke onderbreking in een uptrend.
Om het niet al te ingewikkeld te maken heb ik het volgende
ezelsbruggetje voor u. De beweging na een succesvol H&S
Toppatroon is altijd omlaag, de beweging na een succesvol H&S
Bodempatroon is altijd omhoog.
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Afbeelding 2
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BAM - Gaan de bulls verder doorstomen?
De bulls zetten goed druk op
de SMA lijn met de intentie deze
opwaarts te passeren om als
zodanig een verse uptrend te
starten. De breakout candle is
gaande, we wachten op de juiste
signalen om daadwerkelijk Turbo
Long posities te overwegen.
De turbulentie is overigens best
groot op dit speelveld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Corbion - Zigzaggen binnen de range
De recente dalende trend gaat
over in een trading range met
34+ als toplijn en de 28+ zone
als bodemzone. Nu staat de
koers midden in de range met
de indicatoren in een milde
minstand. Gaan de beren
de onderkant van de range
opzoeken? Geen mooie ES kans
gezien de matige Risk Reward
verhouding.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Eurocommercial Properties - Volatiel stijgende trend
Aan turbulentie geen gebrek op
dit speelveld. Al zwiepend boven
de SMA lijn worden hogere
niveaus opgezocht met 24,50 als
haalbaar koersdoel. Niet eerder
dan onder 20+ vervallen de
positieve verwachtingen.
De DBS rechtvaardigt het
aanhouden van Turbo Long
posities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Flow Traders - Na de rappe afdaling nu tijd voor een rebound?
Al een flink aantal weken zijn
de beren heer en meester op
dit veld. Vorige week swing
-9 met een witte candle en
een OS-Upcross in de RSI.
Mocht er daadwerkelijk worden
gebodemd, dan kan dit de
opmaat zijn voor een rebound
richting de Fibo grid op 25+ tot
27+. Deze week toch weer een
zwarte candle, dus wacht op het
tweede rebound signaal bij de
DBS indicator.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Fugro - Droogt de correctie op en kan de trend worden vervolgd?
Een wispelturige correctie
is gaande met mogelijk
steunvorming rond 10+. De
indicatoren sturen hier op aan,
charttechnisch is er reeds een
eerste indicatie, te weten de witte
candle van deze week. Maar
ik zie nog geen EL coaching
stip bij de DBS indicator, dus
nu aankopen doen is een
anticiperende actie.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

JDE Peets - Wat een bullenrit, tijd voor een top?
In de afgelopen weken is de
koers flink omhoog gestuwd.
Dit ging wel gepaard met de
nodige dramatiek en overdreven
sentiment getuige de oranje
MRI candles. Wellicht dat de
bulls de 32+ streep willen
raken, maar de RSI stuurt wel
aan op topvorming. Swingteller
komende week op +9. Bij een
eerstvolgende zwarte candle
dan ook (deel) XL overwegen als
er Turbo Longs uitstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Barco - Topvorming
Recent een forse stijging in het
aandeel van krap 22 naar 25+
binnen een week. Inmiddels
staat er een top op 25,70 en is
een correctie ingezet. Op krap
24 ligt er mogelijk nog wat steun,
daaronder is een terugval te
verwachten. Turbo Long posities
wellicht afbouwen, er is immers
sprake van een XL signaal op het
Dashboard.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekaert - Midden op het veld
Voor Bekaert is er al lange tijd
sprake van een Trading Range
tussen ruwweg 28+ en 40. De
weekly SMA laat een vlak verloop
zien en ligt midden in de range.
De koers hobbelt er al een aantal
weken onder. Er zijn nog nipt
hogere weekly lows zichtbaar,
maar bij lagere niveaus zijn Turbo
Short posities te overwegen voor
een afdaling naar 28.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BPost - Strijd rond het koersgemiddelde
De SMA daalt al geruime tijd
als teken dat de algemene
tendens dalend is voor BPost.
De herstelfase die nu zichtbaar
is, lijkt dan ook weer te stranden
rond het koersgemiddelde.
Verkoopdruk is zichtbaar en dat
impliceert dat het tijd wordt om
Rebound posities af te bouwen.
Bij meer verkoopdruk een Turbo
Short ter overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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EUR/USD - Vervolg van de dalende trend
De trend is nog overtuigend
neerwaarts, desondanks is er
regelmatig herstel zichtbaar.
Zo werd recent de dalende
daily SMA en de oude bodem
aangetikt, waarna de dalende
trend weer een vervolg kreeg.
Logischerwijs krijgen Turbo Short
posities dan ook de voorkeur.
Onder de steun op 0,9952 ligt
een verdere afdaling voor de
hand.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

GBP/USD - Toename verkoopdruk
Rond 1.2300 werd een hapering
zichtbaar. Inmiddels nadert de
koers de 1.1900 waarmee de
dalende trend een vervolg krijgt.
Voor nu bezien of de beer verder
doorzet richting de bodem op
1.1760. Turbo Short posities
kunnen worden aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Afdaling richting 150?
Al geruime tijd is een herstelfase
valide binnen de downtrend op
de weekgrafiek. Inmiddels is
160 aangetikt en staan er zwarte
candles op lagere niveaus.
Een terugval richting circa 150
ligt daarom op de loer, het
Dashboard draait bevestigend
in de min. Voor offensieve
spelers zijn Turbo Short posities
gerechtvaardigd tot er signalen
van bodemvorming ontstaan. Wel
strak blijven navigeren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Goud - Topvorming rond 1.800
Vanaf de zone rond 1.700
illustreren de witte candles de
herstelfase op de weekgrafiek.
De koers heeft de dalende daily
SMA en de voorliggende bodem
rond 1.800 bereikt en lijkt daar nu
af te ketsen, getuige de Bearish
Engulfing candle. De afdaling
lijkt vooralsnog dus een vervolg
te krijgen. Turbo Long posities
kunnen worden afgebouwd en
offensieve spelers kiezen wellicht
reeds voor Shorts.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Einde rebound door verkoopdruk?
Vanaf de bodem op 18+ ging een
rebound van start, maar rond de
oude bodemzone op 21 werd wat
hapering zichtbaar. De rebound
lijkt dus te stranden, deze week
is immers een Bearish Engulfing
in de maak. Het patroon van
lagere toppen en bodems krijgt
daardoor mogelijk een vervolg.
Even aanzien dus of de beer het
stokje daadwerkelijk overneemt,
het is te overwegen om Turbo
Long posities af te bouwen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BrentOil future - Steunzone onder druk
De afgelopen weken beweegt
de koers tussen 89+ en 105+
waarbij er lagere toppen worden
gevormd, de steunzone rond 89+
wordt genaderd. De swingteller
noteert in de min en een vervolg
van de afdaling ligt op de loer.
Onder 89 komt de zone rond 80
in het vizier. Turbo Short posities
krijgen nu de voorkeur tot er
signalen van bodemvorming
ontstaan.

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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