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Een dalingstendens is zichtbaar vanaf de top op krap 114. Wel een chaotisch patroon met 
moeilijk definieerbare swings. De koers zakt langzaam terug richting 80 Dollar. Wellicht 
dat daar weer wat bodemvorming zichtbaar kan worden. Voor nu de afdaling maar blijven 
volgen. 
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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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Voor de negende week op rij een zwarte candle voor de EuroBund. Vanaf de top op 157+ 
ging een afdaling van start waarbij het swinglow dat in de zomer werd neergezet neerwaarts 
is doorbroken. Het volgende target ligt rond 130, al zijn er wel wat oude tussenliggende 
hobbeltjes te bespeuren. ‘Volg de afdaling’, dat lijkt thans de aangewezen overweging.

Conditie daggrafiek: Down  Conditie weekgrafiek: 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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