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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. 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. 

AMX  -  Druk blijft aanhouden

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Een flinke afdaling is zichtbaar 
in de AMX. De koers bereikt 
de niveaus van eind vorig jaar 
in de zone 910. De opwaartse 
beweging vanaf begin dit jaar 
is daarmee geneutraliseerd. Er 
was vorige week wel sprake van 
enig herstel, maar inmiddels 
worden weer lagere niveaus 
genoteerd. Onder de bodem 
krijgt de afdaling een vervolg 
en ligt er ruimte richting de zone 
850/825.

BEL20  -  Oude bodem biedt voorzichtig wat steun

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

De flinke afdaling heeft de zone 
rond 3.500 bereikt. Daar ligt 
een oude bodem van vorig jaar 
als strohalm voor de bulls die 
een voorzichtig herstel laten 
zien. Verkoopdruk lijkt nu weer 
wat te overheersen, en een 
verdere afdaling ligt op de loer.  
Het Dashboard bevestigt met 
negatieve rangen en standen.

In de Technische Condities krijgt u een update van de ontwikkelingen op de dag- en weekgrafieken van de indices 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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NASDAQ  -  Topzone 12.880+ getest

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Het speelveld werd wat breder 
de afgelopen weken en deze 
week zette de markt door 
richting de weerstand op 
12.881, waar inmiddels een 
sprietje zichtbaar is. De markt 
moet dus gaan laten zien of de 
zone opwaarts doorbroken kan 
worden. Bij verkoopdruk ligt een 
afdaling richting de steun- of 
SMA zone weer op de loer.

S&P500  -  Dreigende beer

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

In de S&P zijn een aantal dingen 
zichtbaar: Een gematigd hogere 
top op krap 4.200, maar koersen 
onder de oude toppen op 
4.100. Een ‘valse uitbraak’ dus, 
die ook nog eens werd getest. 
Vervolgens een stevige afdaling 
met opnieuw een herstel, dat 
reikte tot de weekly en daily SMA 
rond 4.050 waar een spriet in de 
candle zichtbaar is. Per saldo 
blijft de beer dus dreigen met 
lagere niveaus. 

EUROSTOXX50  -  Tussen de linies

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Na de consolidatie is ook in de 
Eurostoxx50 een flinke afdaling 
zichtbaar richting het oude 
high waar een veerkrachtig 
herstel van start ging. De oude 
bodemzone wordt nu getest 
rond 4.150 punten. Daarboven 
kunnen er wellicht weer hogere 
niveaus worden opgezocht met 
het vizier op de topzone. Er is nu 
dus sprake van een spannend 
kantelpunt in een wat onstuimige 
markt. Strak navigeren dus. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=nasdaq
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=s%26P
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=eurostoxx


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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