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DAX index
‘Vervolg breakout...’

BTAC, Nico PR Bakker, 4 augustus 2022

Dag- en weekgrafiek DAX index

Conditie daggrafiek: Up

Conditie weekgrafiek: Rebound

Het lukt de bulls langzaam maar zeker om verder weg te lopen van de SMA met positieve
rangen en standen bij de indicatoren. Zij vergroten hun grip op het speelveld, ze hebben
ruim baan, geen rode strepen in de nabije omgeving. Onder in het veld is er de 13.400
zone als vangnet voor de bulls. Zolang de index boven dit niveau blijft, is de ondertoon
positief en zijn hogere niveaus aannemelijk.
Op de weekkaart krijgt de rebound een prima vervolg, de witte candle groeit gestaag.
Coaching: trendbelegger zien de koopkansen, ‘Kopen op zwakte’ is thans de strategie.
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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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