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Dag- en weekgrafiek BrentOil
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De koers van BrentOil beweegt opwaarts in een patroon met hogere toppen en hogere 
bodems. Recent werd het high rond 130 net niet bereikt en op 125+ werd getopt waarna 
een correctie van start ging richting de oude topzone 110. Een bodem werd uiteindelijk 
gezet op 107 waarna de koers rap opveerde en de uptrend een vervolg kreeg. Er is nu een 
lichte hapering zichtbaar, maar de candles blijven wit. Al met al dus een sterke uptrend.  
 
Coaching: 
Turbo Long posities zijn gerechtvaardigd.

Conditie daggrafiek: Up   Conditie weekgrafiek: Correctie

TC Intermarket
BrentOil / Eurobund future

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=Brent


Week- en maandgrafiek EUROBUND

Klik op onderstaande button 
om de BNP Turbo etalage te 
openen en de prospectus te 

kunnen inzien

 Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 
& Boosters >>

Een flinke downswing kenmerkt de chart van 155 naar 140+. Een herstel ging van start 
richting 150, waarna verkoopdruk weer zichtbaar werd. De koers staat nu rond de oude mini 
top rond 145, daaronder ligt een afdaling naar 140 op de loer. Indien de Bund een hogere 
bodem laat zien, dan is een vervolg van de rebound naar 155 goed mogelijk. Al met al een 
belangrijke fase voor de EuroBund. 

Coaching: 
Shortposities behouden de voorkeur tot het dalende patroon wordt doorbroken.

Conditie daggrafiek: Rebound/ 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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