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Het zwiept aardig heen en weer in de Duitse index. De koers bleef gisteren hangen rond 
de oude bodemzone 15.200/300, er is dus wat twijfel in de markt. Daarnaast is de lagere 
top een flinke waarschuwing. Inmiddels is verkoopdruk zichtbaar, de tussenliggende zone 
rond 14.900 lonkt, en daaronder de bodemzone rond 14.600+. Al met al een volatiel spel, 
waar bull en bear elkaar in hoog tempo afwisselen. Voor nu bezien wat de markt in petto 
heeft. 

Coaching: Offensieve spelers kunnen korte ritjes overwegen. Blijf kritisch navigeren en hou 
zo mogelijk rekening met flinke bewegelijkheid. 

Conditie daggrafiek: Rebound            Conditie weekgrafiek: Correctie
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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. 

DAX index      
‘Beer voert de druk op...’

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


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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