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Dag- en weekgrafiek AEX index
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En wederom een uitstekende witte candle, inclusief opwaartse gap, de rebound krijgt een 
prima vervolg, maar voor hoe lang nog? Gaat het niet te snel noordwaarts? De 50% Fibo 
lijn rond 665+ is bereikt, tevens een recente bodem, mogelijk nu als weerstand te testen. 
Mocht er een zwarte candle verschijnen, dan is enige afkoeling aannemelijk. Zo niet, dan 
stomen de bulls lekker door richting de derde Fibo streep rond 675. 
 
Coaching: Turbo Long posities mogen worden aangehouden. Vinger aan de pols als een 
zwarte candle wordt geplaatst.
 
Op de weekkaart ziet het er charttechnisch naar uit dat een min of meer dubbele bodem 
op 630+ in de maak is. Een dappere overlevingsstrijd van de bulls met thans de tweede 
witte candle in de maak, inclusief de nodige turbulentie. 

Conditie daggrafiek: Rebound                         Conditie weekgrafiek: Down
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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.

AEX index®

‘Wat een euforie...’

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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