
De rit naar 1.3515 strandde recent op 
1.3483 waarna een rappe terugval van 
start ging. Inmiddels is er bodemvorming 
zichtbaar rond 1.28, de swingteller staat in 
de plus en spanningsmeter RSI heeft een 
upcross neergezet. Op het Dashboard 
dan ook een EL conditie. Enige barrière 
op de kaart is de zone rond 1,3000, die de 
afgelopen dagen nog in de weg blijft liggen. 
Kortom, daarboven ligt ruimte voor een klim, 
maar als de zone een lagere top afdwingt 
ligt een diepere correctie op de loer.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden. Bij 
signalen van topvorming een exit overwegen.

Swing +9, zwarte candle met spriet op 
weerstand 1.3515, tevens het high van de 
afgelopen zes maanden. Met alle Brexit 
perikelen ging het Pond daarna fors 
onderuit. Voor nu even kort de feiten op een 
rij. De indicatoren staan in de min en de 
Correctiefase is valide op het Dashboard. 
Een licht stijgende SMA, steun op 1.2251, 
weerstand ver weg op 1.3515. Het is 
zoeken naar signalen van bodemvorming. 
Het Pond veert op vanaf krap 1.2800. Eerst 
maar kijken of de bulls doorzetten. 

Conditie: Correctie
Coaching: offensieve longspelers zoeken 
naar signalen van bodemvorming.
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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, 18 september 2020

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

GBP/USD index
 ‘Bodem gezet?’
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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 Nico Bakker of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk positie in de onderliggende waarde zoals 
beschreven in dit document danwel in 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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