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Met een lange zwarte candle is afgelopen vrijdag topvorming aangekondigd ter afronding 
van de pullback. De kans groeit aanzienlijk dat de beren gaan proberen een dalende 
trendfase te starten richting in eerste instantie 710+ met daarna veel lagere niveaus. Dit 
scenario is valide zolang de index onder de rode streep op 745+ beweegt. Letwel, de 
bewegelijkheid zal groot blijven, dus een tegenaanval van de bulls sluit ik niet uit. 
 
Coaching: berendruk kan aanzwellen, bij een zwarte candle zijn de eerste Turbo Short 
posities gerechtvaardigd.
 
Op de weekchart  is een correctie gaande, dus is er tegenstrijdigheid tussen dag- en 
weekkaart. Zolang de Fibo lijn op 714+ steun biedt, groeit de kans op bodemvorming en 
kan daarna de trend worden vervolgd. Zelfs een dip naar 700+ is toegestaan zonder dat 
de trend in gevaar komt. Voor nu bezien of de beren toch hun grip gaan vergroten op dit 
tijdvenster. Een zwarte candle is hiertoe noodzakelijk. 

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.

AEX index®

‘Topvorming...’

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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