
Met de laatste handelsmaand van 2019 in volle 
gang is er voor beleggers maar één brandende 
vraag en die luidt of er een eindejaarsrally 
komt met een AEX ruim boven de 600 punten. 
Hiertoe zal de maandgrafiek geanalyseerd 
moeten worden, want die herbergt het antwoord 
op voorgaande vraag. Kortom, wat mogen 
we technisch gezien verwachten richting de 
jaarultimo? 
De ondertoon op het lange termijn speelveld is 
al geruime tijd positief, getuige het proces van 
hogere toppen en hogere bodems binnen een 
stijgingskanaal. Bovendien worden de candles 
boven de SMA als trendvolgende indicator 
geplaatst. De SMA lijn ligt rond 510 in het veld, 
dus er is voldoende ruimte voor correctie, zonder 
dat de trend in gevaar komt. Op moment van 
schrijven kruipt de AEX langzaam maar zeker 
richting de bovenlijn van het stijgingskanaal. 
Ondersteund door een positieve stappenteller en 
een aanzwellend momentum vervolgen de bulls 
hun parade, maar ze hebben flink moeite met de 
600 passage. En mooi rond getal speelt altijd een 
rol bij beleggers, ook al is 600 technisch gezien 
geen niveau van betekenis. Op de maandgrafiek 

ligt er geen rode streep, geen Fibo lijnen die 
remmend werken, geen overspannenheid, dus 
december zou in principe een mooie witte candle 
moeten opleveren met een 6 op het scorebord, 
als u begrijpt wat ik bedoel. Even terug naar de 
hamvraag inzake de eindejaarsrally. De huidige 
candle moet wit van kleur blijven om zicht te 
houden op een slotoffensief van de bulls. Deze 
voorwaarde is valide zolang de AEX boven 598+ 
noteert, de openingskoers van december. 
Wat dat betreft is 598+ een cruciaal kantelpunt 
dat bepaalt of we straks als ‘Jantje lach’ of ‘Jantje 
huil’ het jaar afsluiten. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor lange termijn beleggers is 
het van belang dat de AEX boven de 598 
zone blijft bewegen met witte candles. Bij een 
zwarte candle tegen de bovenkant van het 
stijgingskanaal kan overwogen worden wat 
winsten veilig te stellen. 
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‘‘600 struggle...’’ 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie  voor de toekomst.
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. 
(www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.  
 
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde 
beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en 
vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch 
analist en consultant. De beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
 
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk een positie in de onderliggende waarde zoals 
beschreven in dit document dan wel financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan sprake zijn van indirecte deelnemingen via 
beleggingsfondsen, pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar zij geen invloed hebben op het beleggingsbeleid. 
Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend.

Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op 
beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.
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