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DAX index
‘Droogt herstelfase op?’

BTAC, Wouter de Boer, 5 oktober 2022

Dag- en weekgrafiek DAX index

Conditie daggrafiek: Rebound

Conditie weekgrafiek: Down

Een dikke Bullish Engulfing candle tekent zich af op de weekgrafiek waarbij de oude
steunzone rond 12.500 is gepasseerd en de recente bodems nu worden opgezocht. Daar
ligt nog wel een barrière. Het trendritme is nog altijd dalend voor de lange termijn, dus alles
bij elkaar is er nu dus sprake van een herstelfase binnen de dalende trend.
Coaching: offensieve spelers kunnen de rebound meespelen. Bij signalen van topvorming
zijn er wellicht weer nieuwe shortkansen, de trend blijft immers dalend.
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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.

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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