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Turbo Tijd Setups

Ackermans & Zalando
Rebounds

Turbo Tijd Setup
De signalen en condities uit het Dashboard kunnen leiden tot een interessante Turbo Tijd Setup,
ofwel een kans in de markt, als het totale plaatje klopt. Niet alleen objectieve metingen, maar ook
subjectieve charttechnische bevindingen spelen hierbij een rol. Bovendien moet de zogenaamde
Risk Reward Ratio in orde zijn van de verwachte koop- of verkoopkans. Een Turbo Tijd Long (TTL)
of Turbo Tijd Short (TTS) Setup kan zich voordoen op de dag- of weekchart (maandcharts houden
we buiten beschouwing), wijzigingen in de uitstaande Setups zullen wij per Tweet melden.
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BTAC, Wouter de Boer, 12 augustus 10:40

Ackermans Van Haaren, Weekly Turbo Long Setup, target 170, stopzone 135

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s en Boosters

De bodem rond 136+ blijft al weken in stand. Inmiddels is het patroon van lagere toppen op de daggrafiek afgebroken, de DBS
draait positief op beiden timeframes. Een rit richting 155/170 is goed mogelijk. Onder 136 krijgt de afdaling een vervolg.

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.

Zalando, Weekly Turbo Long Setup, target 50, stopzone 24

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s en Boosters

Er is sprake van een dalende trend waarbinnen een herstelfase valide is. Dit biedt wellicht kansen voor reboundspelers die een
countertrend beweging willen volgen met een offensieve Turbo Long positie. Overweeg een exit bij signalen van verkoopdruk zoals
zwarte candles of een negatieve swingteller.

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.

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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instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen,
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