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Na enkele weken flinke berendruk en veel turbulentie zien we thans her en
der een “Voorzichtige bodem” geplaatst worden. Bodemstampers zijn
actief om de bulls een handje te helpen een opleving in de dalende trend
te bewerkstelligen. Daarmee krijgen actieve beleggers zicht op hoopvolle
bewegingen in de rest van dit jaar. Check de charts waar thans de cruciale
krijtstrepen liggen voor de dapper strijdende bulls.
AEX-Index® - Eerste aanzet om een rally naar 690 in te zetten
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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

De bulls zetten alle zeilen bij om charttechnisch gezien bij 670 de pullback af te ronden, om daarmee
een hogere bodem te plaatsen. De witte candle van deze week is een mooie aanzet hiertoe. Zolang
de AEX boven 665 noteert, groeit de kans op een nieuwe serie hogere bodems en hogere toppen. Het
vizier mag dan worden gericht op de 735+ zone. Bodemstampers in actie in een volatiele markt!
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
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Bel20 Index - Strijd rond de steun
Na wat herstel tot krap 3.900
punten, kreeg de afdaling een
vervolg waarbij diverse oude
bodems zijn gesneuveld. De
koers noteert nu rond de oude
bodemzone van begin 2021 rond
3.500+. De witte candle stemt
hoopvol, maar de indicatoren
staan nog in de min. Wellicht wat
winsten verzilveren op lopende
Short posities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DAX® index - Enige bodemvorming rond de steunzone
De afdaling van de afgelopen
weken die vanaf de top op krap
14.000 werd ingezet lijkt wat te
stabiliseren boven de steunzone
12.391. Er zijn immers twee witte
candles zichtbaar en er worden
geen lagere lows geplaatst. Toch
ontbreekt de overtuiging nog.
Het is mogelijk te overwegen
om wat Turbo Short posities af
te bouwen. Onder 12.391 krijgt
de downtrend logischerwijs een
vervolg.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - De intensiteit van de afdaling neemt af
Recent werd een licht lagere
top geplaatst in de zone rond
3.800 punten. Een afdaling ging
van start en inmiddels komt
het gebied rond 3.500 punten
in beeld, waarbij de steun nog
wat verder weg ligt op 3.357.
Nu alles in de min staat gaat de
voorkeur logischerwijs uit naar
Short posities tot er signalen
van bodemvorming zichtbaar
worden als teken om wat
shortwinsten te verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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NASDAQ index - Start van een nieuwe rebound
Nadat de rebound werd
afgerond in de NASDAQ, werden
er lagere niveaus opgezocht. De
koers noteert nu net boven de
oude tussenliggende topzone en
net onder de daily SMA, zo rond
12.000+. Er is een witte candle
in de maak, wellicht kan een
een nieuwe rebound van start.
Lopende Turbo Short posities
dus mogelijk wat verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

S&P500 index - Afdaling komt vooralsnog tot stilstand
Na afronding van de pullback,
overigens keurig op de dalende
toppenlijn en de weekly
SMA, volgde een afdaling die
inmiddels de highs van de
bodemzone heeft bereikt. Er is
nu een witte candle in de maak.
Wellicht een goed moment om
Turbo Shorts te verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Construction & Materials SXOP - Hogere bodem in de maak?
Een hoopvol signaal of gewoon
een vervolg van de afdaling? We
noteren de lagere top op 543+
en de bodem op 466+. Rond de
highs van de bodemzone is nu
wat stabilisatie zichtbaar. Wellicht
is er zelfs een hogere bodem
in de maak, maar dan moeten
er volgende week wel hogere
niveaus worden geplaatst. Zo
niet, dan ligt een vervolg van de
afdaling op de loer.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Adyen - Meer berendruk, binnenkort een hogere bodem?
Zwarte candles, alle indicatoren
in de min, de beer staat aan
het roer, de dalende trend is
valide. De krijtstrepen liggen
op afstand, dus er is voldoende
bewegingsruimte voor beer
en stier. Maar eens bezien
tot hoever de daling kan
aanhouden. Turbo Short posities
mogen worden aangehouden
totdat een witte candle verschijnt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - SMA lijn moet de corrigerende berentikken opvangen

Na de forse koerssprong tot
4,90 nu een extra aanloopje om
daarna weer noordwaarts op te
stomen. De vier recente candles
sturen hier wel op aan. Dus
even wachten met additionele
Turbo Long posities, aldus de
DBS indicator. Anders gezegd,
wacht op wit voor EL kansen. Die
kansen zouden nu aangereikt
moeten worden door de SMA,
de witte candle is hoopvol.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - De bulls kleven aan de SMA lijn en stabiliseren nu enigszins
Recent een breakout boven de
SMA lijn, deze week een poging
aan de gemiddelde lijn te kleven.
De DBS geeft geen EL coaching
stip, dus moeten we wachten
op valide bodemvorming om
koopkansen aangereikt te
krijgen. Een witte candle op de
SMA lijn zou wat dat betreft niet
misstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Akzo Nobel - Dubbele bodem aanstaande? Komen de bulls terug?
De serie lagere toppen en lagere
bodems onder een rap dalende
SMA lijn illustreert het negatieve
sentiment. Maar zou er nu een
dubbele bodem geplaatst
worden nipt boven de 60+ zone?
Dan zwakt de trend af en is een
rebound naar 71+ haalbaar.
Nog geen positieve signalen
bij de indicatoren, dus het is te
vroeg voor Turbo Long posities.
Wacht op voldoende wit is de
beroemde coaching overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Arcelor Mittal - Volatiele rebound, veel gespartel
De rebound is recent
opgedroogd tegen de 25 zone,
mede gevoed door het motto
‘oude steun wordt nieuwe
weerstand’. Inmiddels hebben de
beren het stokje overgenomen,
zij krijgen de gelegenheid de
koers naar de 20+ zone te
drukken. Maar deze week laten
de bulls zich weer zien en horen.
Turbo Short posities dan ook
strak bewaken op dit volatiele
speelveld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - Dalende trendfase is mild
Topvorming tegen 300+, gevolgd
door vier zwarte candles op rij,
swingteller nu naar -3 en een
blauwe DBS. Anders gezegd,
de downtrend krijgt een impuls
richting de groene streep die ver
weg ligt op 193+. Berendruk kan
wegebben als er een hogere
bodem wordt geplaatst. Zou de
witte candle van deze week de
aanzet hiertoe zijn?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ASML - Veel vola, waar komt de bodem?
Deze week laten de beren zich
opnieuw zien en horen. Een
gap, een zwarte candle, alle
indicatoren in de min, de Down
status blijft intact. Wegzakken
tot 402+ is goed mogelijk, die
speelruimte is er. Of gaan we
een hogere bodem zien? Even
afwachten dan maar. Laat de
spelers maar aantonen wat ze
verder van plan zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Lagere toppen en lagere bodems, maar ook een hogere bodem?
Lagere toppen en lagere
bodems onder een dalende SMA
lijn geven aan dat de beer aan
zet is. Deze week wordt echter
geprobeerd een witte candle
(BUE patroon?) te plaatsen,
zou dit de aanzet zijn voor een
hogere bodem? Zo ja, dan zwakt
de trend af en kunnen we een
opleving naar 55+ tegemoet
zien. Dus voor nu aanzien of
de bulls zich verder kunnen
vermannen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Koers in vrije val, waar stoppen de beren?
“Alles in een minstand, geen
overspannenheid, geen
steunstrepen in de buurt, de
beren hebben vrij spel.
Ingenomen Turbo Short posities
doen het goed, wel strak
monitoren, want een reactie
uit het stierenkamp is altijd
mogelijk”, zo schreef ik gisteren.
Deze week mogelijk een witte
candle, komen de bulls terug?
Dan wel overwegen om Turbo
Short posities te sluiten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Heineken - Wat een gezwiep tussen rood en groen
Veel beweging, weinig trend, dat
is het koersbeeld van Heineken.
Heen en weer zwiepen tussen
83+ steun en 96+ weerstand,
waardoor de indicatoren rap
van stand wisselen. Daar heb
je nu dus niets aan, voorlopig
het koersbeeld charttechnisch
beoordelen en daar zo mogelijk
Turbo posities aan koppelen.
Of is een zijlijn positie thans de
slimste oplossing?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Steun binnen de box
Charttechnisch gezien is een
trading box valide tussen 120+
steun en krap 160 weerstand.
Deze week een poging om op de
onderlijn te bodemen als opmaat
voor een rally naar de bovenkant
van de box. De indicatoren
gaan nog niet mee, dus puur
charttechnisch gevoed zijn Turbo
Long posities te overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Aanmodderen tussen rood en groen, wel poging te bodemen
Het wil niet erg vlotten met het
koersverloop, de koers blijft
hangen tussen groen 8,31 en
rood 9,57/10,55 met wisselende
indicatorstanden. Op dit
moment is geen mooi scenario
te definiëren, dat kan wel bij de
groene of rode streep. Daarom
de overweging om vanaf de
zijlijn een en ander te volgen.
Anticiperende koopjesjagers
zien daarentegen wel wat
koopkansjes.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Just Eat Takeaway - Nog geen significante verandering in het koerspatroon
De krijtstrepen zijn duidelijk
waarbinnen de strijd zich
momenteel afspeelt. Boven 24+
kunnen de bulls echt een vuist
maken, dan zijn er interessante
kansen voor beleggers. Onder
13,10 zullen de beren zich weer
laten horen. Al met al nog geen
omkeer in het koerspatroon.
Een zijlijn positie is dan ook te
overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Correctie binnen de uptrend houdt nog even aan
De correctie die vanaf de 3,40
zone is ingezet, krijgt deze week
een vervolg met een zwarte
candle. Swingteller een tandje
lager, RSI onder de 50 en de
DBS met wederom een correctie
staafje. Verder wegzakken naar
de 2,90+ zone is goed mogelijk.
Wacht dan ook op een witte
candle om anticiperende Turbo
Long posities in te nemen in de
veronderstelling dat de trend dan
hervat kan worden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Steun in de box, bulls rechten hun rug
“Maar ik zie ook de contouren
van een trading box, dus er
is een kans dat bij 39+ wordt
gebodemd. Komende week
een witte candle? Zo ja, dan zijn
er anticiperende koopkansen”,
zo schreef ik onlangs. Welnu,
de bulls doen een dappere
poging om het steunscenario te
bewerkstelligen. Charttechnisch
gevoed zijn er dus Turbo Long
kansen nu de tweede witte
candle in de maak is.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Philips - Beetje herstel in de lange dalende trend
Lagere toppen, lagere bodems,
alle indicatoren in de min,
de downtrend krijgt nog een
staartje. DBS blijft blauw, dus de
beren houden grip tot mogelijk
15+, een groene streep uit het
verre verleden. Als er daar
met een overtuigende witte
candle wordt gebodemd, zijn er
anticiperende rebound kansen.
Deze week wordt dit geprobeerd
door de bulls. Nu doorzetten
richting de 20-zone!

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Oppassen voor de beer
Het zag er even hoopvol uit,
maar het lukt de bulls niet om
boven de SMA lijn te blijven.
De beren lijken hun grip te
vergroten, de Down status is
valide, zij het dat de DBS nog
geen ES coaching stip geeft, het
negatieve momentum is daartoe
te zwak. Even aanzien dan maar.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Is er een dubbele bodem in de maak?
Binnen de dalende trendfase
lijkt een verbetering zichtbaar
middels een dubbele bodem op
krap 45. Nog geen bevestiging
vanuit de indicatoren, maar de
bulls willen opstomen naar de
tussenliggende top op ruim 51.
Als er Turbo Short posities
uitstaan, dan even strak
navigeren en vooral Money
Management toepassen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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RELX - Negatieve overgangsfase
Eerst topvorming bij 29+, dan
een stevige correctie naar de
SMA lijn en thans een poging
om de koers verder onderuit
te halen. Veel beweging in de
afgelopen weken, het komt de
trendmatigheid niet ten goede.
De indicatoren zwiepen heen
en weer, het is lastig navigeren
momenteel. Hou het kruit dan
ook maar droog in de huidige
negatieve overgangsfase.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Shell PLC - Aarzelende bulls, er dreigt een correctie

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. Deze week echter
opnieuw een hapering in de
bullenparade, dus uit hoofde
van Money Management is het
te overwegen deels wat Turbo
Long winsten te verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Rebound aanstaande?
Binnen de dalende trend
lijkt een opleving, ofwel een
herstel aanstaande. Witte
candles, opkrullende RSI en de
steunstreep op 27+ zijn hiervoor
verantwoordelijk. Opveren
naar de 35+ zone zou goed
kunnen, om daarmee de afstand
naar de SMA lijn te verkleinen.
Anticiperende Turbo Long
posities dan ook ter overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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UMG - Speelveld wordt steeds kleiner
Charttechnisch zie ik lagere
toppen en hogere bodems,
dus een verkrapping van het
speelveld met thans een
downswing in ontwikkeling. De
krijtstrepen liggen op afstand, er
is dan ook veel bewegingsruimte.
De beren kunnen zakken naar
de krap 18 zone, bij een witte
candle mogen de bulls het weer
proberen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unibail Rodamco - Tijd voor een opleving
Alle indicatoren staan in de min,
dus de Down status is valide.
Maar deze week wordt mogelijk
een Bullish Engulfing patroon
geplaatst, dus bodemvorming
lijkt aanstaande. Een poging om
een hogere bodem te plaatsen
als opmaat voor een rebound
naar de 60+ zone, zo mag
een en ander charttechnisch
worden geinterpreteerd. Voor
koopjesjagers zijn er dan ook
Turbo Long kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Pullback naar de SMA lijn bijna klaar
“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. Wacht dus maar
op de eerste signalen van
bodemvorming”, zo schreef ik
vorige week. De bulls begrijpen
wat ze moeten doen....

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Wolters Kluwer - Veel gespartel, volatiele correctie
De trend is positief, dat wijzigt niet
zomaar. Thans wel een volatiele
correctie gaande richting de SMA
lijn die nu rond 94+ in het veld
ligt. Daar bodemen zal de trend
valideren en de bulls aansporen
de trend te vervolgen. De witte
candle van deze week is hiertoe
de eerste aanzet. Anticiperende
Turbo Long posities dan ook ter
overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
De vier beleggersangsten

Het fenomeen ‘angst’ is geen onbekende in beleggersland. Elke
belegger heeft daar in meer of mindere mate last van. En dat merk
je dan natuurlijk in het resultaat. Maar wist u dat er maar liefst vier
angsten zijn die tussen de oren een vervelende rol spelen?

Beleggersangsten

Angst voor verlies
De bekendste angst is die om geconfronteerd te worden met verlies.
En als dat gebeurt dan gaan we vluchtgedrag tonen. We gaan
uitzoomen naar langere grafieken, we zien koerspatronen die er niet
zijn, er worden veel te veel lijnen op de chart ingetekend, het liefst
willen we de verlieslatende positie vergeten. Het wordt een ‘hoop’
positie. Met verlies geconfronteerd worden hoort er bij. Neem dat
verlies. Bedenk daarbij dat Ajax ook kampioen kan worden met enkele
verloren wedstrijden.
Angst om te missen
Koopt u wel eens aandelen waarvan u denkt dat de koers echt niet
meer lager kan? Koopt u als de koers een flinke neerwaartse zwieper
heeft gemaakt? Toont u als trendvolgende belegger een zeer offensief
anticiperend koopgedrag? Want stel je voor dat de koers daadwerkelijk
gaat stijgen en u heeft de aandelen niet in bezit. Stel je voor dat je de
boot mist, dat kan toch niet? U begrijpt het al, dit is de angst om iets te
missen, waardoor we afwijkend gedrag gaan tonen.

Afbeelding 1

Angsten beinvloeden het resultaat.....

Angst om in te leveren
Als u een mooie winstgevende positie heeft, voelt u dan de neiging
om de winst te verzilveren, terwijl er charttechnisch geen aanleiding
voor is? Te vroeg winst nemen, gevoed door de angst om mogelijk een
stukje winst terug te moeten geven aan de markt, dat is wat er speelt.
Angst om te falen
Een aantal keer op rij een verlieslatende transactie is niet leuk. Toch
moet je weer gewoon meedoen de volgende keer. Niet afhaken door
de angst om ongelijk te krijgen. Want stel je eens voor dat de volgende
transactie wel een mooie plus oplevert!
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Afbeelding 2

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)

= kans,

= bedreiging

week 36, 9 september 2022

Aperam - Bulls proberen te bodemen bij 24,80
De trend is neerwaarts, dat
behoeft verder geen toelichting.
Het wordt interessant bij 24,80,
de recente bodem. Als daar een
witte candle wordt geplaatst,
dan kan de dalende trend
afzwakken. Een rebound naar
32+ is dan mogelijk. Maar pas
op als de beren doordenderen
naar 22+ tot zelfs de 20+ zone.
Spannend kantelpunt dus op
24,80. Vooralsnog ziet het er
hoopvol uit.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Basic-Fit - Onderkant trading range bereikt, de bulls mogen weer
Al geruime tijd is een trading
range valide met 33,50 als
bodemlijn en 44+ als toplijn.
Nog even en de onderlijn wordt
aangetikt. Daarna mogen de
bulls proberen de bovenkant
van de range op te zoeken.
Bij een witte candle zijn er dus
anticiperende Turbo Long
kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Corbion - Weer bodemen bij krap 28?
Voor de vierde maal wordt
geprobeerd bij krap 28,00 een
bodem te plaatsen, om daarmee
een trading range in stand te
houden. Mits er deze week een
witte candle wordt geplaatst,
kunnen de bulls opstomen naar
de 34+ zone. Dit impliceert dat
Turbo Long posities overwogen
kunnen worden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 36, 9 september 2022

Eurocommercial Properties - Blijft de onderkant van de trading range intact?
Sinds april dit jaar zijn de
contouren van een trading box
zichtbaar met 19+ als steunzone
en 24+ als weerstand. Deze
week wordt geprobeerd met
een witte candle te bodemen op
de onderlijn van de box. Als de
bulls dit volhouden dan kunnen
ze opstomen naar de 24+ zone.
Toch een leuk ritje om met Turbo
Long posities mee te maken.
Letwel, het is een steunscenario
puur charttechnisch gevoed.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sligro - Tijd voor een bodem als opmaat voor een rebound
Lagere toppen en lagere
bodems onder een rap dalende
SMA lijn met alle indicatoren
in een min stand. Een dalende
trend derhalve. Maar er lijkt zicht
op enige verbetering gezien
de poging om bij 16+ met
een witte candle te bodemen,
mede gevoed door de RSI. Een
opleving naar de 18+ zone is
haalbaar. Voor trendbeleggers
(nog) niet interessant.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

WDP - Dubbele bodem in de maak?
Een dalende trendfase is actief,
maar een dubbele bodem op
28,50 is goed mogelijk, waardoor
de beren hun grip laten
verslappen. Mits er witte candles
blijven verschijnen hangt een
rebound naar 34+ in de lucht.
Charttechnisch gevoed zijn er
dus wel wat anticiperende Turbo
Long kansen voor de actieve
belegger.

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

= kans,

= bedreiging
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Barco - Mogelijke start van een nieuwe klim
Er was sprake van een wat
overspannen beweging, getuige
de MRI candles die zichtbaar zijn.
Een top op 25.70 en een terugval
waren logischerwijs het gevolg.
Inmiddels noteert de koers
weer rond de oorsprong van de
‘upmove’ en is er wat stabilisatie
zichtbaar. Een gedegen stijging
kan van start mits er volgende
week weer witte candles en
hogere niveaus worden geplaatst.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekaert - Vervolg downtrend?
Inmiddels staat er een drietal
lagere toppen waarvan de
meest recente onder het
koersgemiddelde. De koers
balanceert nu rond het laagste
punt van 2022. Bij lagere koersen
krijgt de downtrend een verder
vervolg. Daarbij staat de DBS
duidelijk in de min. Turbo Short
posities dus maar aanhouden, tot
er witte candles verschijnen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euronav - Top gezet?
Een flinke opwaartse swing met
thans een tweetal sprieten rond
18, swing +9, enige verzwakking
in de RSI en een flinke afstand
tot de SMA. Is de top gezet? Dat
zou zou maar kunnen, mits de
volgende candle zwart kleurt.
Dan ligt er mogelijk een terugval
op de loer. Wellicht een prima
moment om winsten al dan niet
gedeeltelijk te verzilveren op
Turbo Long posities.

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

= kans,

= bedreiging
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EUR/USD - Bullish Engulfing patroon
De trend is nog overtuigend
neerwaarts, desondanks
is er regelmatig wat herstel
zichtbaar. Zo werd recent de
dalende daily SMA en de oude
bodem aangetikt op krap 1.04,
waarna de dalende trend weer
een vervolg kreeg richting
de steun op 0.9952. Daar is
nu wat verbetering zichtbaar,
shortwinsten kunnen verzilverd
worden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

GBP/USD - Lichte verbetering binnen dalende trend
Een duidelijk patroon van lagere
toppen en lagere bodems
kenmerkt de grafiek van de
GBP/USD. Na de recente op op
1.23 werd de afdaling voortgezet
en staat er nu zelfs 1,16+ op
de borden. Na een eventuele
opleving krijgen additionele
Shorts de voorkeur tot een
omkeer in het ritme zichtbaar
wordt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Dalende beweging nog intact
Vanaf de top rond 160 volgde
een afdaling met overwegend
zwarte candles. Er waren wat
korte adempauzes zichtbaar,
maar inmiddels heeft de afdaling
een vervolg gekregen richting
de bodem op 138+. Turbo
Short posities kunnen worden
aangehouden zolang de tendens
dalend is.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Grondstoffen

= kans,

= bedreiging
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Goud - Bodemvorming rond de oude steun
Recent werd een lagere top
geplaatst op 1.824+ en werd een
afdaling zichtbaar richting de
bodemzone rond 1.700. Daar is
nu wat stabilisatie zichtbaar, op
de daggrafiek is een rebound
reeds valide. Op de weekkaart
wordt er een magere witte candle
gevormd. Wellicht een prima
moment om wat Shortwinsten te
verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Dalend koersritme
Vanaf de oude bodem op krap 18
is een voorzichtg herstel gestart,
dat ruimte heeft richting de
zone 19/20. Op de weekgrafiek
overheerst daarbij nog een
dalend koersritme met lagere
toppen. Het dalende koersritme
lijkt pas boven 21 opwaarts
doorbroken. Een positie aan de
zijlijn is gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BrentOil future - Nog altijd een wat chaotische trading range
De afgelopen weken beweegt
de koers tussen 89+ en 105.
De zones zijn meerdere keren
getest. Er is dus sprake van een
balans in de koers. Een mooi
speelveld voor Range Traders. .
Vooralsnog kunnen er dus korte
ritjes gemaakt worden met de
kanttekening dat het koersbeeld
chaotisch blijft. Strak navigeren
dus.

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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