
Er is sprake van enige topvorming. Op 
3.868 verschijnt een rode streep die de 
recente top markeert. De swingteller draait 
vandaag in de min en spanningsmeter RSI 
daalt richting de 50 lijn. Een afdaling richting 
3.700 behoort tot de mogelijkheden. Daar 
ligt de voorliggende top evenals de daily 
en weekly SMA. Wellicht weten de bulls 
eerder een bodem te plaatsen. Voor nu 
dus afwachten hoe lang de correctiefase 
aanhoudt. 

Conditie: Resistance (correctie). 
Coaching: wellicht wat koopposities sluiten 
nu er signalen van topvorming zichtbaar zijn.  
Offensieve shortspelers kunnen een ritje 
meepakken.

De breakout beweging nadert de 
weerstandzone op krap 3.950 punten. 
Enige topvorming is zichtbaar. Na de Doji 
vorige week kleurt de candle nu zwart. 
De swingteller staat nog in de plus en 
spanningsmeter RSI registreert een down 
cross van de overbought lijn. Daarmee 
wordt een exit long signaal afgegeven op 
het Dashboard. Enige terugval richting de 
de daily en weekly SMA rond 3.700 behoort 
tot de mogelijkheden en zal geen schade 
toebrengen aan het patroon van hogere 
toppen en hogere bodems. 

Conditie: Up.
Coaching: Wellicht wat winsten veilig stellen 
nu er een XL signaal verschijnt op het het 
Dashboard. Na een correctie mogelijk 
nieuwe koopkansen. 
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie  voor de toekomst.
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Meer informatie
Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl 
of bel 0900 MARKETS  
(0900 6275387; lokaal tarief)
Twitter: @TheDailyTurbo

Bel-20 index
‘Topvorming...’
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) 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 Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk GEEN positie in de onderliggende waarde zoals beschreven in dit 
document dan wel financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan 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.

Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op 
beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.
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