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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.  

Euro Bund Future  -  Voortzetting opmars 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Als we de dagkaart bekijken 
dan zien we een top op krap 
141 en een terugval met een 
test van de recente bodem op 
137+. Inmiddels krijgt de opmars 
weer een vervolg, waarbij er 
ruimte ligt richting de topzone 
143+. De herstelfase binnen de 
lange termijn dalende trend blijft 
daarmee dus intact. Turbo Long 
posities blijven gerechtvaardigd 
voor offensieve spelers.

T-Bond Future  -  Opmars vanaf de daily SMA intact

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Een opmars vanaf de daily SMA 
zone is valide binnen de dalende 
trend van de weekgrafiek. Toch 
zijn er ook wel wat haperingen 
zichtbaar en de indicatoren 
noteren wat verdeeld op de dag- 
en weekgrafiek. Vooralsnog 
is het opwaartse patroon 
echter nog in stand en blijven 
offensieve reboundposities 
gerechtvaardigd.

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.  

USD / JPY  -  Afdaling blijft valide

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

De dubbele bodem rond 1.30 
sneuvelde rap waarna een 
afdaling de koers tot 127+ 
bracht. Inmiddels is een rebound 
gestart, waarbij de koers voor 
de tweede maal lijkt af te ketsen 
op de 131 zone, toevallig of niet, 
dat is ook de weekly SMA zone. 
Op de daggrafiek thans zwarte 
candles, welllicht een voorbode 
voor een nieuwe afdaling richting 
127+. Shorts krijgen dan ook 
de voorkeur, bevestigd door de 
DBS op de weekgrafiek.

GBP / USD  -  Opmars bereikt weekly SMA  en topzone

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Inmiddels heeft het Pond de 
topzone rond 1.2450 bereikt 
waar enige hapering zichtbaar 
is. Bij meer verkoopdruk ligt een 
een afdaling richting de zone 
1.20/21 op de loer. Vooralsnog 
lijkt de rebound dus tot stilstand 
te komen, ondanks dat de 
indicatoren op de weekgrafiek 
nog in de plus noteren. Wellicht 
wat winsten veiligstellen op Turbo 
Long posities.

EUR / USD  -  Haperingen onder 1.10

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Het opwaartse koersverloop 
in de EUR/USD blijft nog altijd 
overeind. Na wat hapering rond 
de weekly SMA is inmiddels 
de 1.08 zone gepasseerd en 
staat het vizier op 1.10. Pas 
onder grofweg 1.07 staat het 
opwaartse koerspatroon onder 
druk, dus er ligt flink wat ruimte 
op de kaart. Vooralsnog blijft de 
euro nog overeind en zijn Long 
posities gerechtvaardigd. Bij 
signalen van topvorming wellicht 
wat winst nemen.
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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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