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Dag- en weekgrafiek Goud

Conditie daggrafiek: Down

			

Conditie weekgrafiek: Down

Het is nog altijd geen makkelijk koersbeeld voor Goud. Gezien de gematigd stijgende
bodemserie die vanaf begin 2021 zichtbaar is op de weekgrafiek kan er gesproken worden
over een licht stijgende tradingrange. Daarbinnen is er sprake van een onrustig koersbeeld.
Recent is de zone rond 1.800 aangetikt waarna er weer witte candles verschenen op de
kaart, maar de koers blijft hangen rond de weekly SMA en er blijft twijfel zichtbaar. Per saldo
ligt er wel potentieel tot circa 1.900.
Coaching:
Pas bij witte candles en hogere niveaus liggen er wellicht weer koopkansen. Een positie
aan de zijlijn is tevens gerechtvaardigd.
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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.

Dag- en weekgrafiek Zilver

Conditie daggrafiek: Down 		

Conditie weekgrafiek: Down

Onlangs sneuvelde de steunzone van de brede tradingrange tussen grofweg 22 en 28. Er
werd gebodemd op 20+ waarna de koers wat opveerde. De oude steun blijft echter voor
weerstand zorgen, de koers blijft immers hangen rond 22. Zowel de daily en de weekly
SMA laten een dalend verloop zien als teken dat het vertrouwen per saldo nog ontbreekt in
Zilver. Al met al geen mooi beeld voor Zilver, tenzij de zone rond 22 opwaarts overtuigend
doorbroken wordt.
Coaching:
Er is per saldo wat verzwakking zichtbaar. Onder 20 een vervolg van de downtrend. Boven 22
mogelijk weer betere kansen. Afwachten dus maar.

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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