
Na een langdurige zijwaartse periode 
tussen grofweg 1.700 en 1.800 weten 
de bulls nu de tussenliggende horde 
te breken. De afgelopen weken zijn 
er reeds gematigd hogere bodems 
gevormd vanaf de steunzone op 1.671. 
De indicatoren noteren positief, de koers 
noteert immers boven de weekly en 
daily SMA, spanningsmeter RSI staat 
inmiddels in overbought gebied en de 
swingteller noteert +3. Wellicht volgt wat 
topvorming, een tik terug naar 1.800 
behoort tot de mogelijkheden.

Conditie: Up. 
Coaching: additionele koopkansen bij 
een terugval richting 1.800.

Er is een mooi proces van hogere toppen 
en hogere bodems gaande, waarbij recent 
de horde rond 1.800 opwaarts doorbroken 
werd. Het eerste significante koersdoel ligt 
nu op grofweg 1.950+, een topzone uit 2012. 
De indicatoren staan in de plus, dus op het 
Dashboard prijkt de Up conditie. Al met al 
dus een positief beeld voor Goud, waarbij 
tussentijdse correcties zijn toegestaan. De 
langdurige uptrend loopt pas gevaar onder 
circa 1.650.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Wellicht een trailing stop 
onder grofweg 1.670 ter overweging. 
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie  voor de toekomst.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BTAC, Wouter de Boer, 9 juli 2020 

Meer informatie
Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl 
of bel 0900 MARKETS  
(0900 6275387; lokaal tarief) 
Twitter: @TheDailyTurbo

TA: Technische Conditie
Marketing Goud

‘Gematigd opwaarts...’
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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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