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Lagere toppen en lagere bodems kenmerken de grafiek van de S&P500 vanaf de recente 
top 4.325. De steunzone, het swinglow rond 3.600+, tevens het laagste punt van dit jaar 
is bereikt. Er lijkt weinig animo van terugkerende beleggers, een vervolg van de afdaling 
ligt dan ook op de loer. Vooralsnog blijven Turbo Short posities dan ook de voorkeur 
behouden. Pas bij signalen van bodemvorming is het wellicht raadzaam wat winsten te 
verzilveren. 
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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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Dag- en weekgrafiek NASDAQ

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

kunnen inzien

 Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 
& Boosters >>

Alle pogingen tot enig herstel zijn tot op heden afgeslagen. Na de lagere top op 13.720 
leek de zone rond 12.000 aangewezen voor de vorming van een hogere bodem, maar de 
witte candle werd rap opgevolgd door een Bearisch Engulfing candle patroon. Inmiddels 
is de steunzone rond 11.000+ bereikt, vooralsnog zijn er geen signalen van overtuigende 
bodemvorming. Mocht dat wel het geval zijn, dan is het wellicht tijd om wat Turbo Short 
posities af te romen. 

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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