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Inmiddels is er een low geplaatst op 0.9552, een flinke afdaling is er dan ook zichtbaar 
in de afgelopen week. De Dollar blijft dus sterk zoals het hele jaar eigenlijk al het geval is 
geweest. Het patroon is wel handelbaar, er is immers sprake van een keurige tendens van 
lagere toppen en bodems waarbij uitbraakpunten en oude steunniveaus dienst doen als 
weerstand. Kortom, voor nu de afdaling blijven volgen in de EUR/USD.

Coaching: 
Shortposities blijven gerechtvaardigd zolang de dalende trend intact is. 

Conditie weekgrafiek: Down  Conditie maandgrafiek: Down
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Wilt u reageren? 
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u reageren? Doe dit dan door 
een email te sturen naar  
markets@bnpparibas.com

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.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=eur/usd


Dag- en maandgrafiek GBP/USD

Klik op onderstaande button 
om de BNP Turbo etalage te 
openen en de prospectus te 

kunnen inzien

 Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 
& Boosters >>

Gisteren werd kortstondig het All time Low rond 1.0345 neerwaarts gebroken, maar 
inmiddels noteert de koers al weer op krap 1.0800. Zeer stevige bewegingen dus voor het 
Pond, dat al lange tijd in een dalende trend noteert, getuige de afdaling vanaf de top op 
1.42+ in 2021. Gezien de volatliteit is het wellicht raadzaam om behoedzaam te navigeren. 
 
Coaching: 
Vooralsnog kunnen Turbo Short posities worden gehandhaafd door lange termijn spelers. 
Pas bij meer bodemvorming mogelijk wat winst nemen.

Conditie weekgrafiek: Down   Conditie maandgrafiek: Down

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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