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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 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 en mag worden gezien als een TA coaching overweging. Wij administreren  welke TA coachings 
er zijn gepresenteerd met vermelding van behaald koersdoel, danwel stoploss, met enkele kengetallen.  

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.

AALBERTS - Vervolg daily uptrend - Target 39+ en 41+ -Stopzone 37+

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Op de dagkaart is een serie 
hogere toppen en hogere 
bodems gaande. Thans een 
indicatie dat de bulls willen 
opstomen naar de rode streep, 
een nieuwe actie beweging 
om de trend te vervolgen. De 
indicatoren bevestigen een 
tweetraps strategie. 

APERAM - Vervolg daily uptrend - Target 30+ en 31+ - Stopzone 28+ 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Poging van de bulls om op de 
dagkaart de trend te vervolgen 
richting de rode streep op 30+. 
De trendmatigheid kan hierdoor 
aanzwellen. Op de weekkaart is 
een rebound gaande. Al met al 
een positieve ondertoon, de DBS 
rechtvaardigt het innemen van 
Turbo Long posities. 
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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.

ARCELOR MITTAL - Vervolg daily uptrend - Target 26+ -  Stopzone 25+ 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

De 24,50 springplank is goed 
voor een opleving richting de 
26+ zone, zo lijkt het. Vervolg 
daily uptrend en weekly 
rebound. Eerst die beweging 
maar eens volgen, boven 26+ 
wordt het heel interessant op de 
weekchart. 

AMG - Vervolg daily uptrend - Target 38+  - Stopzone 33+ 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Daily en weekly in positief 
vaarwater, beide charts 
versterken elkaar. Recent een 
bodem op de dagchart rond 
33+, nu de swingteller naar +1, 
DBS met coaching stip, de bulls 
mogen opstomen naar 38+. 
Mooie propositie voor korte 
termijn trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s 

Moeizaam maar hoopvol, dat is 
het koersbeeld op de dagchart. 
Dappere poging van de bulls om 
weg te lopen van de SMA lijn, om 
daarmee de trend een nieuwe 
impuls te geven. De indicatoren 
ondersteunen een mogelijke rally 
naar de 29+ zone. Best een eind 
weg, maar al zigzaggend een 
haalbaar koersdoel. 

AHOLD- Vervolg daily uptrend - Target 29+ - Stopzone 27+
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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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Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of  Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk 
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