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Technische Condities
Intermarket - Bonds & FX

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.

Euro Bund Future  -  Solide opmars
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De herstelfase in de Bund 
is in volle gang. Het oude 
swinglow uit de zomerperiode 
is opwaarts doorbroken en 
er ligt charttechnisch dan 
ook flink wat ruimte voor een 
verdere opmars. De indicatoren 
bevestigen daarbij met positieve 
rangen en standen. Vooralsnog 
blijven reboundposities dus 
gerechtvaardigd zolang er witte 
candles en hogere niveaus 
worden neergezet.

T-Bond Future  -  Rebound conditie blijft valide
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De opmars in de TBond Future 
heeft behoorlijk wat ruimte. De 
zone rond de swinglow van 
afgelopen zomer wordt daarbij 
genaderd. Alle indicatoren 
staan in de plus ter bevestiging 
van de rebound. Zolang 
topvorming uitblijft, zijn Turbo 
Longs gerechtvaardigd. Voor 
nu de opmars dus rustig blijven 
volgen. 

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. 
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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.

USD / JPY  -  Correctie binnen de lange termijn uptrend
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Mooie bewegingen in de 
USDJPY. Hogere toppen en 
bodems, keurige terugval 
naar de voorliggende toppen, 
oude weerstand wordt nieuwe 
steun en andersom. Binnen 
de afdaling is nu wat herstel 
zichtbaar waarbij 138.00 is 
aangetikt. Daarboven ligt er 
meer perspectief voor de bulls, 
maar daaronder kan rekening 
gehouden worden met enige 
terugval richting het low op krap 
134. Al met al een spannende 
fase. 

GBP / USD  -  Momentum verzwakt maar Pond nog sterk
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Een opwaarts patroon kenmerkt 
het herstel in het Pond. De 
zone rond 1.2300 is bereikt, 
daarboven ligt het nog dalende 
koersgemiddelde. “Enige 
reactie rond de 1.23 zone 
is te verwachten”, schreef 
ik recent, en thans is er dan 
ook een correctie zichtbaar. 
Desalniettemin is het opwaartse 
koersritme nog in stand, 
onder 1.1900 is er sprake van 
verzwakking. 

EUR / USD  -  Weekly SMA aangetikt als balanszone
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Op de chart is de dalende 
trend structuur gebroken, er is 
inmiddels immers sprake van 
een flinke opmars met hogere 
toppen en hogere bodems. 
De SMA lag echter ver weg, 
waardoor op het Dashboard nog 
een rebound staat genoteerd. 
De zone rond 1.0600 is 
inmiddels aangetikt, daarbij is er 
wat topvorming zichtbaar, maar 
zolang het opwaartse patroon 
nog in stand is, blijft het vizier op 
hogere niveaus gericht.
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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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