
Vanaf de SMA lijn en de steun op 472,19 wist de 
index begin dit jaar sterk op te veren. Er staan 
tot op heden in 2019 alleen maar witte candles 
op de maandkaart. Alle indicatoren staan in de 
plus en de Up route wordt op het Dashboard 
keurig voortgezet. Zit er meer in het vat of 
dreigt er wellicht wat verzuring? We bekijken de 
vooruitzichten.
 
De maandchart geeft aan dat er sinds augustus 
2012 sprake is van een positieve trendfase. Ik 
zie niet alleen een proces van hogere toppen 
en hogere bodems, maar ook koersvorming 
boven een gestaag oplopende gemiddelde lijn 
binnen een charttechnisch stijgend trendkanaal. 
De crossover van de koers met de 55 SMA lijn 
gebeurde bij een stand van circa 325, inmiddels 
staat er 555+ op de borden. Al die tijd is de 
AEX op de maandkaart niet meer onder de lijn 
geweest, die thans op krap 495 in het veld ligt. 
We kunnen dus gerust spreken van een lange 
termijn uptrend. Recent hebben we op onze dag- 
en weekgrafieken een hulplijn toegevoegd en 
ook de maandkaart ontkomt niet aan deze extra 
Dashboard tool, in dit geval de weekly SMA, die 

wordt weergegeven als stippellijn. Wat opvalt is 
dat de weekly SMA de ‘korte flow’ met toppen 
en bodems goed volgt en begeleidt. De lijn doet 
bij een opwaartse en neerwaartse doorbraak 
dan ook keurig dienst als waarschuwing voor 
een significante beweging binnen de langere 
termijn trend. Let ook eens op de snijpunten van 
de stippellijn en de maand SMA, waardoor een 
extra trendindicatie valide wordt. Een snijpunt van 
beide lijnen komt vrijwel altijd overeen met een 
crossover van de maandcandles met de maand 
SMA, een mooie bevestiging. 
Alle indicatoren in de plus, charttechnisch een 
aanzwellende ondertoon, cruciale kantelpunten 
op ruime afstand. Niets lijkt de bulls dan ook in de 
weg te staan om verder te klimmen richting 577. 
Daarna komt wellicht 600+ als koersdoel op de 
lijst.  Kortom, de bulls aan zet. 

Conditie: UP. 
Coaching: voor trendbeleggers zijn er 
koopkansen richting 577 onder de voorwaarde 
dat de swingteller positief blijft doortellen. 
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‘‘Bulls naar 577...’’ 

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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