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DAX index
‘Haperende bulls...’

Analyse en Coaching: Wouter de Boer | BTAC, 24 november 2022
Dag- en weekgrafiek DAX index

Conditie daggrafiek: Up		

Conditie weekgrafiek: Up

De koers schommelt al enige tijd boven de weekly SMA, waarbij de topzone 14.700+
binnen bereik ligt. De swingteller op de daggrafiek staat nog in de plus, maar de RSI
signaleert mogelijke uitputting en wellicht een aanstaande correctie. Een afdaling krijgt
echter pas onder 14.150 punten meer vorm en in dat geval ligt er ruimte voor een correctie
richting grofweg 13.600+. Zover is het nu dus nog niet, eerst maar kijken of het proces van
topvorming wordt doorgezet of dat de markt de rit opwaarts alsnog een vervolg geeft.
Coaching: Koopposities kunnen nog worden aangehouden, wellicht met een handmatige
trailingstop.
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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.
Disclaimer
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