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Dashboard route
Om een langere termijn visie te kunnen definieren
is het van belang de maandchart te consulteren.
Dan blijkt dat er sinds augustus 2012 sprake is
van een positieve trendfase. Ik zie niet alleen een
proces van hogere toppen en hogere bodems
(subjectieve waarneming), maar ook koersvorming
boven een gestaag oplopende gemiddelde lijn
(objectieve waarneming). De crossover van de
koers met de SMA lijn gebeurde bij een stand van
circa 325, nu staat er 500+ op de borden. Al die
tijd is de AEX niet meer onder de lijn geweest, die
thans op 485 in het veld ligt. Het 485 niveau is dus
een cruciaal kantelpunt. Als de index daar onder
duikt, dreigt er een trendbreuk.
Maar het is aannemelijker te veronderstellen dat
de trend intact blijft en in 2019 een vervolg zal
krijgen. Wat dat betreft is de huidige terugval vanaf
577 tot aan de 500-485 zone een correctie in de
uptrend. Mijn swingteller geeft rode getallen af,
rood 4 om precies te zijn, en bevestigt daarmee
de correctieve fase. Volgens de spelregels der
trendanalyse zou er gebodemd moeten worden
op of nipt boven de SMA lijn om daarna de
trend nieuw leven in te blazen. Het wordt dus

langzamerhand tijd dat er witte candles gaan
komen en dat bodemstampers in actie komen. De
Fibo retracementzone, maar zeker ook de RSI
als spanningsmeter, sturen hier op aan. Kortom,
wellicht nog wat laatste berentikken, maar dan
de bulls in actie. Terug naar 577 en daarna een
nieuwe hogere top ligt voor de hand, volg de
blauwe stippellijn maar.
Doemdenkers route
Niks geen correctie, niks geen trendhervatting, de
bullmarkt is teneinde, 2019 wordt een berenjaar,
zo beweren de doemdenkers. Wellicht wordt dit
fundamenteel gevoed, maar dit zwarte scenario
zie ik nog niet op de lange termijn grafiek, zoals ik
die net heb geduid. Stel nu eens dat de SMA lijn,
mijn trendvolgende marktlensindicator, faalt in het
opvangen van de berentikken. Dan zal de AEX
onder 485 duiken en een zogenaamde breakout
beweging starten. Dit is dan de eerste stap in een
mogelijke downtrendfase. Volg de rode stippellijn
om het mogelijke vervolg van de doemdenkers
route gade te slaan.
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