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Voor BrentOil is er al geruime tijd sprake van een ruime trading range met niveaus tussen 
grofweg 100 en 115. De koers heeft de bovenkant van de range bereikt, bij een opwaartse 
doorbraak ligt het volgende punt rond 120+, daarna kan de top op 135 mogelijk weer 
opgezocht worden. Onder grofweg 94 ligt een afdaling naar 90 op de loer. Vooralsnog blijft 
Brent dus binnen de trading range bewegen.
 
Coaching: 
Offensieve spelers zoeken naar korte Turbo ritjes binnen de trading range.

Conditie daggrafiek: Up  Conditie weekgrafiek: Up

TC Intermarket
BrentOil / Eurobund future
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u reageren? Doe dit dan door 
een email te sturen naar  
markets@bnpparibas.com

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn 
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail 
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het 
hoge risico op verlies kunt permitteren.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=Brent


Week- en maandgrafiek EUROBUND
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Het blijft wat sprieterig op de weekgrafiek van de EuroBund. Er ligt ruimte voor een daling 
richting 150+. Pas bij de vorming van een hogere bodem op de daggrafiek en een poging 
om de zone rond 156 opwaarts te doorbreken wordt het beeld positiever. De vraag is echter 
of dit met de continu oplopende rente realistisch is. Hoe dan ook, de grafiek zal het wel laten 
zien.

Coaching: 
Shortposities behouden de voorkeur. Wel strak blijven navigeren.

Conditie daggrafiek: Down        Conditie maandgrafiek: Down

Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op 
de 10 retail beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat 
of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
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