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Op de dagchart is een breakoutbeweging gaande die kan opdrogen in de huidige 4150 
zone gezien de aarzeling bij de bulls om hogere candles te plaatsen, de swingteller op +9 
en een afvlakkende RSI. Topvorming als opmaat voor een pullback naar de 4000 zone, 
om daarna de uptrend te vervolgen, dat is een aannemelijk scenario. 
Op de weekkaart zou er getopt kunnen worden om daarmee de rebound af te ronden. 
De candle kleurt vooralsnog zwart en de RSI schuurt tegen de 50-lijn.
Al met al voldoende redenen om uitstaande Turbo Long posities strak te bewaken met een 
trailing stop. Gedeeltelijk verzilveren is ook een optie.  
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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.
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Ook voor deze index dreigt er topvorming op de dagchart om daarmee de upswing af te 
ronden. De RSI stuurt aan op een extra aanloop richting zo mogelijk 12.500 of iets hoger. 
Geen directe XL, maar deels wat winsten verzilveren als er Turbo Long posities open 
staan is te overwegen.  
Op de weekkaart is ook een hapering zichtbaar rond de 50% Fibo lijn met de RSI tegen 
de 50-lijn. Even aanzien of de beren hun grip gaan vergroten. 

Conditie daggrafiek: Rebound     Conditie weekgrafiek: Rebound

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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