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Technische Condities
Intermarket - Indices

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.

AMX  -  Voorliggende topzone binnen bereik

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Al geruime tijd is een herstelfase 
valide met hogere weekly 
highs en hogere lows. Rond 
950 waren aanvankelijk wat 
haperingen zichtbaar maar 
inmiddels is het vizier op de 
topzone rond 983 gericht. Alle 
indicatoren staan daarbij in de 
plus. Boven 983 kan de index 
door naar de zone rond 1.000 
punten. Turbo Long posities 
kunnen worden aangehouden, 
wellicht een handmatige 
trailingstop ter overweging.

BEL20  -  Uptrend blijft intact

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

De opmars in de BEL20 toont 
solide. Na wat haperingen 
rond de oude bodems en de 
Fibonacci zone krijgt de klim nu 
een vervolg waarbij er ruimte ligt 
voor een stijging naar krap 3.900. 
Reboundposities blijven dus 
gerechtvaardigd zolang de koers 
boven 3.650 noteert, daaronder 
ligt immers een afdaling op de 
loer. Bij signalen van topvorming 
en verkoopdruk is een exit te 
overwegen.

In de Technische Condities krijgt u een update van de ontwikkelingen op de dag- en weekgrafieken van de indices 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. 
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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.

NASDAQ  -  Rebound blijft valide

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

De zone rond 12.000 is bereikt 
in de Nasdaq. De koers 
balanceerde even boven 11.500, 
tevens de daily SMA zone, 
maar inmiddels staan er weer 
niveaus boven 12.000+ op de 
borden. Daarmee komt het 
dalende koerspatroon onder 
druk te staan. Logischerwijs 
blijven Turbo Long posities 
gerechtvaardigd op basis van 
het Dashboard. Onder 11.450 
komt het positieve beeld pas in 
gevaar.

S&P500  -  Dalend koerspatroon onder druk

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

De oude tussenliggende 
topzone rond 4.100+ is bereikt. 
Daarboven kan de koers door 
naar de topzone op 4.325+. 
Er is dan sprake van een 
overgangsfase en een meer 
zijwaarts koersbeeld. Zover is het 
nog niet, eerst maar kijken of de 
bulls het volhouden. Zolang dat 
het geval is, blijven Turbo Long 
posities gerechtvaardigd. Onder 
3.900 verslechtert het beeld en 
is een exit te overwegen.

EUROSTOXX50  -  Zone rond 4.000 ligt in het vizier

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Na het doorbreken van het 
neerwaartse patroon komt nu 
de zone in beeld rond de oude 
bodems en de voorliggende 
top op 4.000 punten. Het 
momentum lijkt wat terug te 
lopen en enige terugval zou 
niet misstaan, maar de candles 
blijven vooralsnog wit en hoger 
genoteerd. Koopposities kunnen 
dus worden aangehouden. 
Wellicht een handmatige 
trailingstop ter overweging als 
exit management.
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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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