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De ondertoon is positief, maar er treedt toch enige stabilisatie op, getuige de 
rechthoekformatie binnen het langere termijn stijgingskanaal. Adempauze voor de bulls om 
uiteindelijk door te stomen naar de 755+ passage, of de opmaat voor een correctie naar 
de 735 zone, dat zijn de twee opties die de spelers kunnen kiezen. Maar even aanzien 
wat de spelers van plan zijn. In de openingsfase noteert de index rond 743 midden in de 
rechthoek.
 
Coaching: enige terughoudendheid is op zijn plaats nu niet duidelijk is wat de volgende stap 
van de markt zal zijn.
 
Recent passeerde de AEX op de weekchart de taaie 732 horde om daarmee de uptrend 
een nieuwe impuls te geven. De bullenparade in het stijgingskanaal kan deze week 
worden vervolgd, het vizier blijft gericht op de 800 zone, mede ondersteund door positieve 
indicatoren. Tussentijdse corrigerende berentikken zijn altijd mogelijk, maar de bulls 
hebben de meeste troefkaarten om uit te spelen. Nu wel eerst de 755+ horde nemen. 
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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®

‘Stabilisatie...’

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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(www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC. De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als 
individueel beleggingsadvies of  als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging 
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