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Eind vorig jaar waren er heftige discussies
betreffende het lange termijn koersverloop van de
AEX index. Er zou een einde gekomen zijn aan de
bullmarkt, de index zal terugvallen tot de 400 zone
aan toe, zo werd beweerd. Maar ik hou vast aan
de signalen en condities van mijn Dashboard en
dan blijkt dat de bulls het heft in handen hebben,
zij zorgen voor een verse UP status. Ik zal de
Dashboard route nader voor u duiden.
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 (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 525 op
de borden. Al die tijd is de AEX niet meer onder
de lijn geweest, die thans op circa 490 in het
veld ligt. Het 490 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 dit
jaar een vervolg zal krijgen. Wat dat betreft is de
recente terugval vanaf 577 tot aan de SMA lijn een

correctie in de uptrend. Januari werd afgesloten
met een solide witte candle keurig vastgeplakt op
de gemiddelde lijn, hetgeen een eerste indicatie
van bodemvorming is. De maand februari is nog
pril, maar het ziet er naar uit dat de bulls gaan
proberen opnieuw een witte candle te produceren,
nu ondersteund door de swingteller die mogelijk
op +1 springt en de RSI die de 50-lijn opwaarts
kruist. Volgens de spelregels van het Dashboard
beleggen impliceert dit niet alleen een hernieuwde
UP status, maar ook een Enter Long coaching
aanbeveling. Anders gezegd, de grafiek herbergt
koopkansen voor lange termijn beleggers, die
willen profiteren van een hernieuwde aanval van
de bulls richting de 577 top.
Conditie: UP.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er
koopkansen richting 577 onder de voorwaarde
dat de AEX boven de SMA lijn op 490 blijft
bewegen.

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.

