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Op de grafiek is een lagere top in de maak rond 3.950, nipt hoger dan het voorliggende 
swing low. Daarmee neemt de intensiteit van het dalende marktritme wellicht wat af. 
Wellicht een hele vroege voorbode van een trendomkeer. Toch is het nu nog veel te vroeg 
daarop te anticiperen, er moet eerst sprake zijn van een duidelijke verandering in het 
dalende patroon. Per saldo noteren de indicatoren nog negatief.  
 
Coaching:  
Binnen de dalende trend lijkt het herstel te worden afgebroken, nu een lagere top in de maak 
is. Wellicht liggen er nieuwe shortkansen. 

Conditie daggrafiek: Rebound / Down  Conditie weekgrafiek: Down
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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.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=S%26p
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Vanaf de bodem op 11.000+ ging een rebound van start die inmiddels hapert op 12.000+. 
Daar is immer een lagere top in de maak onder de dalende daily SMA. Een vervolg van 
de downtrend is goed mogelijk, tenzij de bulls zich tijdig laten zien en een hogere bodem 
kunnen plaatsen. Bij meer zwarte candles zal op het Dashboard van de daggrafiek de 
Downstatus weer verschijnen. Al met al blijft de dalende trend dus overeind. 

Coaching: 
Shortposities blijven geoorloofd voor de Nasdaq (weekgrafiek) zolang de swingteller op de 
weekgrafiek in de min noteert.

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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