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Technische Condities
Intermarket - Bonds & FX

In de Technische Condities krijgt u een update van de ontwikkelingen op de dag- en weekgrafieken van de Bonds en Valuta om
daarmee de actuele trends te kunnen volgen. De charttechnische signalen en condities uit het Dashboard worden voorzien van een
coaching suggestie voor nieuwe of lopende Turbo’s of Boosters van BNP Paribas Markets.
Analyses en Coaching: Wouter de Boer | BTAC, 23 november 2022
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Euro Bund Future - Stabilisatie onder het swinglow
Er is stabilisatie zichtbaar in de
Bund onder het swinglow dat
deze zomer werd neergezet. Er
worden geen hogere niveaus
geplaatst en de weekcandles
worden kleiner. De highs
liggen daarbij rond 141 en de
bodemzone rond 135. De hogere
weekly lows hinten daarbij op
een verbetering in het sentiment.
Vooralsnog blijven bescheiden
reboundposities gerechtvaardigd
maar blijf strak navigeren.
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T-Bond Future - Rebound conditie valide
In de 30-jaars TBond Future is
vanaf 117,59 een opmars gestart
binnen de lange termijn dalende
trend op de weekgrafiek. Er
ligt behoorlijk wat ruimte en alle
indicatoren staan in de plus.
Toch blijft het zaak om strak te
navigeren met reboundposities,
er staat immers weer een
FOMC meeting voor de deur
en dat kan behoorlijk wat
beweegelijkheid veroorzaken.
Op dit moment blijven Turbo
Longs gerechtvaardigd conform
de Dashboard metingen.
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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.

Technische Condities - Intermarket - Indices

		

EUR / USD - Herstelfase nog valide
De koers heeft recent een flinke
sprong genomen en noteert
weer ruim poven pariteit, de
zone rond 1,0500 is immers
reeds aangetikt. Toch zijn er
wat signalen van mogelijke
topvorming, op de daggrafiek
is reeds een correctie valide en
een terugval richting 1,0000 zou
dan ook niet misstaan op de
grafiek. Het is wellicht raadzaam
om wat winsten veilig te stellen
op Turbo Long posities.
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GBP / USD - Oppassen maar want momentum verzwakt
Hogere toppen en hogere
bodems kenmerken het herstel in
het Pond. Er ligt nog ruimte voor
een opmars richting grofweg
1.2300. De swingteller noteert
in de plus en spanningsmeter
RSI kruipt opwaarts richting het
50 niveau en de dynamische
overboughtlijn. Turbo Long
posities kunnen worden
aangehouden tot er signalen
van topvorming ontstaan, het
momentum verzwakt en dus is
een waarschuwing op zijn plaats.
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USD / JPY - Lange termijn uptrend nog overeind
Wat een mooie trend is het toch,
die USDJPY. Hogere toppen en
bodems, keurige terugval naar
de voorliggende toppen, oude
weerstand wordt nieuwe steun,
deze kan in het TA boekje. De
correctie lijkt ten einde rond
140 waarbij het eerste target
rond 145 ligt. Toch is het nog
spannend, bij een lagere top
volgt mogelijk immers een
diepere afdaling. Vooralsnog
gaat de voorkeur naar Long
posities met een strakke stop.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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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