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Dag- en weekgrafiek DAX index
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Nadat recent de steunzone neerwaarts werd doorbroken, kreeg de downtrend een 
vervolg. Er worden verwoede pogingen tot bodemvorming gedaan, maar vooralsnog is 
de dalende trend intact en is de oude steun als weerstand gevalideerd. De indicatoren 
bevestigen de negatieve rangen en standen. De beer blijft dus dominant op het speelveld. 
 
Coaching: Lange termijn spelers kunnen Turbo Short posities aangehouden zolang de DBS 
negatief noteert. 

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.

DAX index      
‘Neerwaartse tendens...’

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


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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