
Op de lange termijn grafiek van de AEX is 
ondanks een prima start van de maand juni, een 
hapering zichtbaar in de bullenparade. Maar dat 
mag vooralsnog gezien worden als aanloop. Lees 
maar verder. 
Dat er sprake is van een positieve trendfase 
op het maandspeeldveld behoeft nauwelijks 
toelichting. Mooie swings, omhoog en omlaag, 
sieren de chart. Mijn 55SMA trendvolgende 
indicator toont met zijn hellingshoek daarbij aan 
hoe het is gesteld met de trendintensiteit, ofwel 
de bereidheid om richting te kiezen en dit ook 
vast te houden. Diezelfde SMA lijn doet dienst als 
dynamische trendlijn die vanaf 325 in september 
2012 de bulls begeleidt op hun weg omhoog. 
Zeer waardevol was de sleepkabel december 
vorig jaar toen de beurs rap in elkaar zakte tot 
472 aan toe. Daar toonde de SMA lijn uitstekend 
zijn waarde als vangnet voor de bulls. Thans 
noteert de SMA lijn rond de 500 punten, dus er is 
voldoende ruimte voor correctie, zonder dat de 
trend in gevaar komt. De onderkant van de markt 
ziet er dus nog wel veilig uit, er dreigt geenszins 
een trendbreuk. 
Het kenmerk van een stijgende trend is een 

serie hogere toppen en hogere bodems. Als dat 
proces wordt verstoord door een gelijke of lagere 
top, dan is dat een aderlating van de bulls. Een 
teken van vermoeidheid, van zwakte, wat voor de 
beren aanleiding kan zijn om een tegenaanval in 
te zetten. De swingteller, ofwel stappenteller staat 
nog in de plus, dus er is nog geen bevestiging 
van een correctie.  Een mogelijke dip kan mild 
van karakter zijn dankzij de Fibo grid die reeds 
op 533 tot 510 bodemvorming kan aanwakkeren. 
Het is dan ook reëel om te veronderstellen dat 
binnenkort wederom een hogere bodem wordt 
geplaatst om vervolgens de aanval op de rode 
strepen in te zetten. Wat dat betreft mag de 
hapering als aanloop worden bestempeld. 
Wat kunnen beleggers met dit scenario? Welnu, 
aangezien een correctiefase dreigt is enige 
terughoudendheid op zijn plaats. Koopposities 
aanhouden, danwel gedeeltelijk verzilveren en 
voorts wachten op voldoende bodemvorming op 
iets lagere niveaus om nieuwe of extra aankopen 
te overwegen. Uiteraard zijn er koopkansen als de 
572/577 weerstandzone wordt geslecht. Kortom, 
enerzijds een ‘Buy the dip’ strategie, anderzijds 
een ‘Break out’ strategie.  
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‘‘Lange termijn aanloop...’’ 
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