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De dalende trend is nog altijd intact. Er is wel sprake van wat herstel, getuige de sprieten 
in de candles van de afgelopen weken en ook deze week is er wat stabilisatie zichtbaar. 
Toch ontbreekt ook in de S&P de overtuiging. Een verdere afdaling richting de steunzone 
op 3.700 plus lijkt dan ook voor de hand te liggen. Pas bij koersen boven 4.100 verbetert 
het beeld aanzienlijk en ligt er ruimte voor een verder herstel.  
 
Coaching:  
De afdaling is nog altijd in stand. Pas bij een verandering in het dalende koerspatroon 
kunnen shortspelers hun winsten verzilveren en liggen er weer Turbo Long kansen. 

Conditie daggrafiek: Rebound  Conditie weekgrafiek: Down

TC Intermarket
S&P500 & NASDAQ

Wilt u reageren? 
Heeft u opmerkingen, vragen, 
suggesties, aanvullingen, wilt 
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=S%26p


Dag- en weekgrafiek NASDAQ
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Ook de Nasdaq blijft lagere niveaus neerzetten. Het patroon van lagere toppen en lagere 
bodems blijft in stand, waarbij de meest recente top op 12.500+ noteert en de recente 
bodem op 11.492. De serie komt pas onder druk te staan bij koersen boven 12.500. De 
indicatoren bevestigen de afdaling met negatieve rangen en standen waarbij de DBS op 
de dag- en weekgrafiek blauw kleurt. Voor nu bezien of de bulls nog een beetje tegengas 
kunnen geven.

Coaching: 
Shortposities behouden de voorkeur zolang de afdaling op de weekgrafiek in stand blijft.

Conditie daggrafiek: Down  Conditie weekgrafiek: 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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Nico Bakker 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 
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