BNP PARIBAS - CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING 		
TA: Technische Conditie
MARKETING
Meer informatie
Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl
of bel 0900 MARKETS
(0900 6275387; lokaal tarief)
Twitter: @TheDailyTurbo

DAX index
‘Steunzone in zicht..’

BTAC, Nico PR Bakker, 23 september 2022

Dag- en weekgrafiek DAX index

Conditie daggrafiek: Down

Conditie weekgrafiek: Down

Het is en blijft erg onrustig op het speelveld met de beren aan zet. Nog even en de 12.400
steunzone wordt bereikt. Zou daar voor de derde maal gebodemd gaan worden? Eerst
maar eens een witte candle, dan stappen we over van een trend scenario naar een trading
range scenario.
Coaching: korte termijn spelers met Turbo Short posities houden de vinger aan de pols. Bij
signalen van bodemvorming posities afromen.
De weekgrafiek toont een bearish sentiment met circa 12.400 als brede steunzone. Zou het
lukken om deze zone in stand te houden? Dan mogen we binnenkort een lichte opleving
verwachten. Zo niet, dan dreigt er een vrije val, het luik gaat dan open. Vooralsnog houden
de bulls stand deze week, maar wel met een zwarte candle.
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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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