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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.
België - Barco - Beeld wordt positiever - Target 24, Stopzone 20
Voor Barco wordt het beeld
langzaam positiever. Er zijn
gematigd hogere weekly lows
zichtbaar waarbij de candles wit
kleuren. De DBS noteert in het
groen als bevestiging van de
Up conditie in het Dashboard.
Vooralsnog zijn Turbo Long
posities gerechtvaardigd,
eerst maar kijken of de bulls nu
doorzetten en de markt hogere
niveaus toestaat. Onder 20
verzwakt het beeld ernstig.
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België - Sofina - Herstel krijgt een extra impuls - Target 280+, Stopzone 200
De herstelfase voor Sofina
krijgt een extra impuls nu de
afdaling vanaf 240 rond 210 is
gekeerd. Offensieve spelers
kunnen derhalve anticiperen op
koersen boven de oude topzone
234, goed zichtbaar op de
weekgrafiek. Daarboven komt
ruimte vrij richting 280. Eerst
maar kijken of de markt verder
doorzet. Al met al een mooie
Turbo Long kans.
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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.

België - Umicore - HS patroon binnen de brede trading range - Target 37, Stopzone 32
Een mooi breed speelveld
kenmerkt de grafiek van
Umicore. Recent een dip onder
de steunzone rond 30, met
een bodem op krap 29, maar
inmiddels noteert de koers
er weer boven. De recente
toppen en bodems lijken nu een
potentiëel HS patroon neer te
gaan zetten. Hoe dan ook, als
we de verbetering meenemen,
dan ligt er ruimte voor een klim
richting 37 en daarboven wellicht
richting 40+.
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Europa - Adidas - Nu even doorvechten - Target 150, Stopzone 120
Binnen de dalende trend is
een significante verbetering
zichtbaar. Dat betekent niet dat
de dalende trend teneinde is,
maar er ligt toch wel behoorlijk
wat ruimte voor een rebound
richting de zone 150/160. Nu er
op de dagkaart hogere highs
en witte candles staan wordt het
startschot gegeven voor een
potentiële opmars. Turbo Long
voor de liefhebber, onder 120
een exit overwegen.
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Europa - Zalando - Herstel voor Zalando - Target 35+, Stopzone 28
Bij Zalando een vergelijkbaar
beeld met Adidas. Een flinke
dalende trend met daarin
een herstelfase. Het beeld
bij Zalando is daarbij wel iets
stabieler. Nu de correctiefase
op de daggrafiek lijkt afgerond
ligt er ruimte voor een klim naar
34+. Onder 28 verslechtert het
beeld. Alles bij elkaar een mooie
offensieve Turbo Long kans.
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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.

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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