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AEX index®
‘Vermoeidheid...’

BTAC, Nico PR Bakker, 5 augustus 2022

Dag- en weekgrafiek AEX index

Conditie daggrafiek: Up - Correctie		

Conditie weekgrafiek: Rebound

“Het is en blijft spannend boven in het speelveld, maar eens bezien wanneer de bulls echt
vermoeid raken”, zo meldde ik gisteren. Prompt werd er een zwarte candle geplaatst en
schoot de swingteller even naar -1. Bovendien zie ik een lichte negatieve divergentie bij
de RSI. Al met al vermoeidheidsverschijnselen die aanleiding kunnen zijn voor verdere
topvorming met aansluitend een correctie richting 710 of zelfs 690. Voor nu dus bezien of
topvorming aanhoudt met ongetwijfeld wat spartelende spelers.
Op de weekkaart wordt de V-spike recovery prima vervolgd richting de rode streep op
743+. Geen overspannenheid, wederom een witte candle in de maak.
Coaching: bij deze voortgang is het te overwegen Turbo Long posities al dan niet gedeeltelijk
te verzilveren.

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.

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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