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AEX index®
‘Sprieten candles...’

BTAC, Nico PR Bakker, 23 september 2022

Dag- en weekgrafiek AEX index

Conditie daggrafiek: Down

Conditie weekgrafiek: Down

Wat een volatiel gespartel op het speelveld. Per saldo overheerst negatief sentiment als
we ook de indicatoren in de analyse betrekken. Verder wegzakken in het dalingskanaal
richting de 655 zone, of wellicht 643 lijkt aannemelijk, de zigzaggende dalende beweging
blijft intact, inclusief de nodige turbulentie zoals gisteren weer is gebleken. Het is hoopvol
als er witte candles verschijnen nipt boven de groene steunzone.
Coaching: het totaalplaatje oogt bearish, Turbo Short posities mogen dan ook worden
aangehouden.
Op de weekkaart is vooralsnog de Down status valide op het Dashboard, met alle
indicatoren in een min stand voeren de beren de regie. Charttechnisch mag je nog
spreken van een pullback tot aan de stippellijn. De candle van deze week stuurt aan op het
afronden van de pullback als de body wit kleurt.
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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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