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DAX index
‘Vermoeide bulls’

Daggrafiek DAX index
Na de neerwaartse doorbraak van de
oude bodem rond 13.250 zakte de index
richting 13.000 punten. Een retest volgde en
inmiddels is er wat stabilisatie zichtbaar. De
markt moet nu laten zien of hogere niveaus
haalbaar zijn. Onder de zone 13.000 ligt
een verdere afdaling richting 12.500 punten
in het verschiet. De indicatoren noteren
afwisselend in de plus en de min, maar de
downtrend overheerst.
Conditie: Down
Coaching: het lijkt erop dat de afdaling een
vervolg krijgt, tenzij de bulls zich rap laten
zien.
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Weekgrafiek DAX index
Nu de steun op 13.380 neerwaarts is
doorbroken ligt er ruimte naar het laagste
punt van 2022 op 12.438. De beer
overheerst dus op de grafiek, dat zal
duidelijk zijn. De swingteller noteert -3 en
de DBS kleurt blauw met als gevolg een
duidelijke Down status op het Dashboard.
Een verdere afdaling ligt op de loer, tenzij
de bulls zich nog laten zien. Al met al een
negatief beeld.
Conditie: Down
Coaching: shortposities blijven
gerechtvaardigd tot er bodemvorming
zichtbaar wordt.
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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.

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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