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Technische Condities
Intermarket - Grondstoffen

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.

Brent Oil Future  -  Bodemzone onder druk

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Het koersbeeld van BrentOil is 
nog altijd verzwakt. Er is immers 
sprake van een patroon met 
lagere topzones, waarbij de 
koers onder de weekly SMA 
lijn noteert die ook wat afvlakt. 
Inmiddels noteert de koers 
rond de oude steunzone op 
83, vooralsnog is er sprake van 
flinke verkoopdruk. Lopende 
Turbo Short posities kunnen dus 
worden aangehouden.

WTI Crude Oil Future  -  Verkoopdruk houdt aan

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

In de koers van WTI is 
logischerwijs een vergelijkbaar 
beeld zichtbaar als in Brent. Er is 
een lagere top geplaatst op krap 
94. De swingteller staat in de min 
en de DBS noteert in de Down 
conditie op de weekgrafiek. 
Turbo Short posities krijgen 
dus de voorkeur, wellicht wat 
afbouwen als de zone rond 76 
overtuigend overeind blijft. Het 
patroon blijft vooralsnog echter 
dalend.

In de Technische Condities krijgt u een update van de ontwikkelingen op de dag- en weekgrafieken van de grondstoffen 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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Technische Condities - Intermarket - Grondstoffen       

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.

Zilver  -  Uptrend heeft ruimte tot krap 25

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Wat een mooi technisch proces 
in de koersontwikkeling van 
Zilver. Na de zijwaartse fase van 
de afgelopen maanden werd 
een positieve impuls zichtbaar 
met daarbij een keurige retest 
van de oude topzone. Inmiddels 
worden er hogere niveaus 
opgezocht en ligt het vizier op de 
tussenliggende horde rond 24+. 
De indicatoren bevestigen met 
positieve standen. Long posities 
kunnen worden aangehouden.

Goud  -  Haperingen rond de SMA

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Na de driedubbele bodem 
rond 1.620 en is de koers flink 
omhooggeschoten richting 
1.800. Op de weekchart is dan 
ook sprake van een trendbreuk 
van het dalende koerspatroon. 
Inmiddels is een tussenliggende 
correctie gevormd en stokt de 
opmars rond de weekly SMA. 
Turbo Long posities blijven 
gerechtvaardigd zolang het 
opwaartse patroon intact is.

Natural Gas Future (US)  -  Flinke terugval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Flinke swings kenmerken het 
koersbeeld van Natural Gas 
tussen grofweg 4,75 en 10. 
Halverwege de range is een 
lagere top geplaats, waarna 
een stevige afdaling van start 
ging. De steunzone rond 4.75 
ligt derhalve weer in het vizier. 
De DBS bevestigt het sentiment 
met een negatieve stand. 
Vooralsnog krijgen Short posities 
de voorkeur.
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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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