
Op de daggrafiek bevindt de koers zich 
in de Down conditie op het Dashboard 
nu het edelmetaal weer onder de 
tussenliggende horde rond 1.310 en de 
vlakke SMA lijn is gedoken. De koers 
balanceert boven de steunzone op krap 
1.290. De bulls krijgen derhalve een 
nieuwe poging om op te veren, maar 
indien ze verstek laten gaan, dreigt een 
afdaling. De lagere top is wat dat betreft 
geen goed voorteken. Voor nu bezien 
hoe de strijd rond het kantelpunt uitpakt.

Conditie: Down.
Coaching: zeer offensieve 
reboundspelers kunnen bescheiden 
koopposities overwegen met een strakke 
exit. Onder de steun krijgt een afdaling 
meer vorm. 

Rond de 38,2% Fibonacci zone net boven 
de licht dalende SMA lijn is wat hapering 
zichtbaar. De bulls wisten te klimmen tot 
circa 1.330, waarna een flinke afdaling 
zichtbaar werd. De koers balanceert nu 
boven de licht dalende SMA lijn en de RSI 
staat rond de 50 zone. Het is nu breken of 
draaien voor de bulls, want onder de steun 
en SMA zone rond 1.285 krijgt een afdaling 
meer vorm. Voor nu bezien wat de markt in 
petto heeft. 

Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd voor trendbeleggers.
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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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BTAC, Wouter de Boer, 4 april 2019

Meer informatie
Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl 
of bel 0900 MARKETS  
(0900 6275387; lokaal tarief) 
Twitter: @TheDailyTurbo
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‘Terug rond de steun...’
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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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