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Turbo Tijd Setups

Ahold, Akzo, AMX index
Offensieve 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, 20 juli 2022, 10:30

Ahold, Weekly Turbo Long Setup, target 30+, stopzone 25

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s en Boosters

Vanaf de onderkant van de brede trading range rond 25 is een rebound gestart. Inmiddels staat er een hogere bodem op de
daggrafiek en krijgt de opmars een vervolg. Er liggen nog wel wat barrières maar per saldo zijn er voldoende mogelijkheden om een
Turbo Long te rechtvaardigen. De DBS bevestigt op beide tijdsvensters.

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.

Akzo Nobel, Weekly Turbo Long Setup, target 80, stopzone 60

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s en Boosters

Er is sprake van een dalende trend waarbinnen nu een herstelfase zichtbaar is. De DBS bevestigt met een reboundstand. Zolang de
swingteller in de plus staat kunnen Turbo Long posities worden gehandhaafd.

AMX-index, Weekly Turbo Long Setup, target 1000, stopzone 870

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s en Boosters

De bodem van maart werd onlangs getest. Een opmars is ingezet, waarbij er ruimte ligt voor een klim richting 1.000. Onder de
steunzone 870+ krijgt de dalende trend een vervolg. Bij verzwakking zo mogelijk snel weer afscheid nemen. Voor nu eerst maar
kijken hoelang de candles wit blijven. Tot die tijd zijn Turbo Long posities te overwegen.

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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