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De steunzone rond 715+ blijft vooralsnog overeind. De bulls geven wat tegengas al staat 
op het Dashboard nog een correctiestand. Het opwaartse koerspatroon is echter nog 
intact. Volgt er een nieuwe aanval op de weerstand 735 om daarna door te stoten richting 
743 en hoger? Dat zal de komende week moeten blijken. Onder de steun 715+ ligt echter 
een terugval richting 700 op de loer en zelfs een correctie naar 680 zou dan niet misstaan 
op de chart. Wellicht keren er nu meer beleggers terug, uitkijken dus maar naar meer witte 
candles en de index kritisch blijven volgen.  
 
Coaching: Bij signalen van bodemvorming liggen er mogelijk bescheiden nieuwe Turbo Long 
kansen. Een strak exit management is wellicht geen overbodige luxe bij lagere koersen.

Conditie daggrafiek: Correctie                              Conditie weekgrafiek: Up
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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.

AEX index®

‘Steunzone blijft overeind’

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex


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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