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BTAC, Wouter de Boer, 29 september 2022

Dag- en maandgrafiek Goud

Conditie daggrafiek: Down			

Conditie weekgrafiek: Down

Vanaf het hoogste punt van 2022 rond 2.113, tevens een dubbele meerjarige top, is een
afdaling gaande die thans de zone rond 1.600 bereikt. Een patroon van lagere toppen en
lagere bodems. Zo nu en dan zijn er pogingen tot bodemvorming zichtbaar met wat herstel,
maar per saldo heeft de beer de overhand op het speelveld. Turbo Short posities krijgen
derhalve de voorkeur.
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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.

Dag- en maandgrafiek Zilver

Conditie daggrafiek: Down		

Conditie weekgrafiek: Down

Na een flinke afdaling vanaf krap 28 die gestart werd begin 2022, is nu een koers zichtbaar
rond 18+. Er is sprake van flinke bewegelijkheid, getuige het voorliggende herstel van 17.50
naar 20 en weer terug naar 18. Als we wat inzoomen is verkoopdruk nog altijd zichtbaar,
pas boven grofweg 20 lijkt het beeld wat op te klaren. Vooralsnog behouden Turbo Short
posities de voorkeur voor lange termijnspelers.
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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.
Disclaimer
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die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De
waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De
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