
Na het breken van het patroon van 
lagere toppen en lagere bodems 
werd een hogere bodem neergezet 
en is de SMA lijn tevens opwaarts 
doorbroken. De weerstand op 15,40 is 
aangetikt. Enige correctie behoort tot 
de mogelijkheden. Thans noteert de 
swingteller +5 en de RSI in dynamisch 
overbought gebied. Al met al is het 
beeld voor het edelmetaal aanzienlijk 
verbetert. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities zijn 
gerechtvaardigd zolang de swingteller in 
de plus staat.

De swingteller is recent in de upserie 
gedraaid en de RSI klimt voorbij de 50 
lijn. Thans is de dalende SMA lijn bereikt, 
een potentieel kantelpunt. Wellicht dat het 
niveau voor wat weerstand zorgt. In dat 
geval is een dip richting 15 goed mogelijk 
wat charttechnische een mooi punt is voor 
een hogere bodem op de weekkaart. Indien 
de bulls echter doorpakken behoort een 
rit richting 16+ tot de mogelijkheden. Voor 
nu bezien wat er rond de SMA gebeurt. 
Daarboven wordt tevens de Up conditie 
valide.

Conditie: Support (herstel).
Coaching: reboundposities zijn te overwegen 
zolang de swingteller positief staat.
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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
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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 een 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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