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AEX index®
‘Mooi stijgingstempo..’

BTAC,Nico PR Bakker, 24 november 2022

Dag- en weekgrafiek AEX index

Conditie daggrafiek: Up

Conditie weekgrafiek: Up

De bulls houden het stijgingstempo goed vast.. Met alle indicatoren in de plus is er nu ruimte
tot 732+ met een tussen-hobbeltje op 722+. Er is geen overspannenheid, dus de bulls
hebben vrij baan. Zij mogen hun parade vervolgen, maar eens bezien of zij met meer witte
candles verder kunnen opstomen. Een tussentijdse zwarte candle mag daarbij niet worden
uitgesloten.
Coaching: Turbo Long posities zijn gerechtvaardigd, ‘Kopen op zwakte’ is de strategie die
gevolgd kan worden.
De bulls zijn goed op weg, ze raken de dalende SMA lijn rond 715. Met de swingteller in de
plus als bevestiging van de opmars willen ze ongetwijfeld verder opstomen om te proberen
de bovenkant van de trading range op 730+ te halen. Maar dan zullen ze toch de SMA lijn
moeten passeren. Deze week moet blijken of dat gaat lukken. Vooralsnog ziet het er goed
uit, de bulls vergroten hun grip.
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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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