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Turbo Tijd Setups

IMCD, Fastned, BPost
Opmars scenario’s

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.

TA: Turbo Tijd Setup
MARKETING
Meer informatie
Ga naar
www.bnpparibasmarkets.nl
of bel 0900 MARKETS
(0900 6275387; lokaal tarief)
Twitter: @TheDailyTurbo
Analyses en coaching:
Nico P.R. Bakker
Wouter de Boer
Twitter: @TheDailyTurbo
www.bnpparibasmarkets.nl

Wilt u reageren?
Heeft u opmerkingen, vragen,
suggesties, aanvullingen, wilt
u reageren? Doe dit dan door
een email te sturen naar
markets@bnpparibas.com
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BPost, Weekly Turbo Long Setup, target 7.50, stopzone 5.80

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s en Boosters

Op de dagkaart is recent gebodemd rond 5.80, rond de daily SMA, inmiddels de tweede hogere bodem op rij. Als de markt doorzet
draait ook de Dashboard conditie voor de weekgrafiek in de Up conditie. Er ligt ruimte voor een opmars richting 7.50 waarbij het
opwaartse patroon geschonden wordt onder 5.80. Al met al een mooie kans.

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.

Fastned, Weelkly Turbo Long Setup, target 38+, stopzone 27+

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s en Boosters

Recent werd er al een top geplaatst op 38,50 en inmiddels is een hogere bodem gevormd op 27+. Op de daggrafiek is al sprake
van een uptrend op het Dashboard. Er ligt in eerste instane ruimte voor een klim richting 38+, onder de recente bodem op 27+ is een
afdaling naar de zone rond 22.86 mogelijk. Per saldo een prima risk/reward. Voor nu zien hoe het verder uitpakt.
IMCD, Weekly Turbo Long Setup, target 160, stopzone 130

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s en Boosters

De zone rond 120/130 heeft inmiddels meerdere keren als bodemzone gefunctioneerd. Inmiddels is op 130+ weer een bodem
geplaatst, waardoor er nu potentieel ligt tot grofweg 160 en daarboven zelfs naar de oude topzone rond 200. Alles bij elkaar een
mooie rebound binnen de huidige trading range.

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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