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Dag- en weekgrafiek S&P500

Conditie daggrafiek: Rebound / Down		

Conditie weekgrafiek: Down

De dalende trend is nog altijd intact voor de S&P500, er is immers sprake van lagere
toppen en bodems. Binnen de afdaling is de steunzone rond 3.800+ neerwaarts
doorbroken. Er is thans sprake van een lichte opleving binnen de dalende trend. Al
met al geen mooi plaatje voor de index waarbij de indicatoren het negatieve sentiment
bevestigen.
Coaching:
Binnen de dalende trend is een herstelfase valide. Bij signalen van topvorming wellicht
nieuwe shortkansen.

Klik op onderstaande button
om de BNP Turbo etalage te
openen en de prospectus te
kunnen inzien
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
& Boosters >>

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.

Dag- en weekgrafiek NASDAQ

Conditie daggrafiek: Rebound / Down		

Conditie weekgrafiek: Down

In de Nasdaq is er sprake van een afdaling vanaf de topzone 13.000. Op het Dashsboard
staat de Down conditie op de weekgrafiek als gevolg van het patroon van lagere toppen en
bodems onder een dalende SMA en negatieve rangen en standen bij de indicatoren. Pas
bij een opwaartse doorbraak van de zone rond 12.000 verbetert het technische plaatje, er is
dan sprake van een afzwakkend koerspatroon. Eerst maar kijken of de bulls nog wat meer
tegengas kunnen geven.
Coaching:
Shortposities blijven geoorloofd voor de Nasdaq (weekgrafiek) zolang de swingteller in de min
noteert.

Klik op onderstaande button
om de BNP Turbo etalage te
openen en de prospectus te
kunnen inzien
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
& Boosters >>

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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