
In mijn vorige commentaren kon ik het vizier 
steevast op hogere niveaus richten, omdat 
de Up status valide was en de 577 weerstand 
stevig werd weggeslagen. Nu moet ik de euforie 
temperen, want de beren slaan flink om zich 
heen. Ik zal de maandgrafiek voor u duiden en de 
berenschade omschrijven. 
De ondertoon op het lange termijn speelveld is 
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 503 in het veld, dus er is voldoende 
ruimte voor correctie, zonder dat de trend in 
gevaar komt. De maand augustus is van start 
gegaan met een redelijk zwarte candle, waardoor 
de swingteller of stappenteller in een minstand 
springt. Een correctiefase op dit speelveld 
gaat van start, hetgeen gezien mag worden als 
extra aanloop binnen het stijgingskanaal. De 
AEX noteert thans midden in het kanaal met de 
begeleidende lijnen op redelijke afstand. Ik hou 
vooralsnog wat krappere routepaaltjes aan, te 
weten enerzijds de beruchte 577 passage, ja 
inderdaad, toch weer teruggepakt door de beren, 

en anderzijds de low van de witte candle twee 
maanden terug op 534+. Zolang de index tussen 
deze krijtstreepjes beweegt, is de huidige zwarte 
candle een stevige correctie tik. Onder 534+ 
wordt de berendruk serieuzer en mag een aanval 
richting de SMA lijn op 503 worden verwacht. 
Boven 577 daarentegen gaan de bulls proberen 
het groene spoor weer op te pakken richting 650 
of hoger. De groene projectielijn laat ik dan ook 
even in beeld, want die route is nog niet van de 
baan.  
Voor nu bezien of de opgelopen berenschade 
beperkt kan blijven tot de 535+ zone, zodat de 
huidige fase slechts het predikaat ‘zijwaarts 
corrigerend’ kan meekrijgen. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: voor lange termijn beleggers is er een 
kuiltje in het gras. Zij zien even aan of berendruk 
zal toenemen of zal afzwakken. Buiten de 
genoemde krijtstrepen actie overwegen. 
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‘‘Correctie tik...’’ 

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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