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Dag- en weekgrafiek AEX index
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Wat een overlevingsstrijd wordt er gevoerd onder in het veld. Er dreigde een vrije koersval, 
maar de bulls wisten zich ternauwernood te vermannen en kwamen sterk terug met een 
witte sprieten candle. Maar houden ze vol? Kunnen ze rebounden naar de 660 zone? Of 
hebben ze toch een extra aanloopje nodig? Maar even aanzien hoe het bodemproces bij 
632+ wordt vervolgd. 
 
Coaching: Turbo Long posities ter overweging als het bodemproces verder in gang wordt 
gezet met meer witte candles. 
 
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 is het denkbaar 
dat een min of meer dubbele bodem rond 630 tot 640 aanstaande is. Een dappere 
overlevingsstrijd van de bulls. 

Conditie daggrafiek: Down                         Conditie weekgrafiek: Down

Wilt u reageren? 
Heeft u opmerkingen, vragen, 
suggesties, aanvullingen, wilt 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.

AEX index®

‘Veerkracht bij de bulls...’

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex


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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