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AEX index®
‘Plussen en minnen...’

BTAC, Nico PR Bakker, 12 augustus 2022

Dag- en weekgrafiek AEX index

Conditie daggrafiek: Up		

Conditie weekgrafiek: Rebound

Stierenstootjes en berentikken wisselen elkaar in rap tempo af, waardoor de chart
momenteel erg rommelig oogt. De stand op het Dashboard wijzigt door de forse
koerssprongen rap, dat moge duidelijk zijn. Gaat de index verder richting de Fibo grid
rond 705 tot 685, of wordt de aanval ingezet richting de rode streep op 736+? Of gaan we
een pas op de plaats zien richting het weekeinde? Maar eens bezien wat de spelers voor
ons in petto hebben.
Op de weekkaart nadert de V-spike recovery de rode streep en SMA lijn op 743+. Vorige
week al een kleine zwarte candle als hapering in de bullenparade. Hier kan topvorming
aanwakkeren, waardoor een trendomkeer vooralsnog wordt tegengehouden. Maar de bulls
laten zich niet makkelijk aan de kant zetten.
Conditie: Up.
Coaching: wellicht even vanaf de zijlijn toezien wat de spelers van plan zijn en daar dan een
eventuele actie op afstemmen.
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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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