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Een dalingstendens is zichtbaar vanaf de top op krap 113. Wel een chaotisch patroon met 
moeilijk definieerbare swings. De koers zakt dan ook langzaam terug richting 80 Dollar, 
waarbij de swingteller -5 noteert en de DBS een correctiestand weergeeft. Desondanks is er 
binnen de afdaling een opleving zichtbaar richting 90 met daarboven de daily SMA. Wellicht 
dat daar weer shortkansen worden aangereikt bij topvorming voor korte termijn spelers. 
Zolang de dalende beweging immers nog intact is, is het te vroeg om naar Long posities te 
kijken voor de lange termijn.
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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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De steunzone stond vorige week onder druk en was reeds neerwaarts gepasseerd. 
Deze week wordt het patroon van lagere weekly highs en lows afgebroken. Een stevige 
witte weekcandle kenmerkt de chart. Het herstel heeft in principe de ruimte tot de top 
op 157+ maar het is de vraag hoever de rebound gaat reiken in het huidige renteklimaat. 
Reboundspelers kunnen het ritje Long uitzitten tot er signalen van topvorming zichtbaar 
worden. 

Conditie daggrafiek: Rebound  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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