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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 als ik met mijn
Dashboard techniek de maandchart analyseer,
dan kom ik nog niet tot een beerscenario. Ik heb
daar eind vorig jaar ook over geschreven en ik wil
thans graag een update geven.
Om een langere termijn visie te kunnen definiëren
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 495 op de borden. Al die
tijd is de AEX niet meer onder de lijn geweest, die
thans op circa 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 dit jaar een vervolg zal
krijgen. Wat dat betreft is de huidige terugval
vanaf 577 tot aan de SMA lijn een correctie in de
uptrend. Mijn swingteller geeft rode getallen af,
rood 5 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. De candle van januari
kleurt vooralsnog wit, dus dat is een prima start
van het nieuwe jaar en een eerste indicatie dat
de bulls willen overleven. Wordt er nu reeds kleur
bekend door de markt? Worden de messen
geslepen voor een aanval op de 577 top?
Laten we januari even afwachten wat de
definitieve candlekleur betreft, maar het ziet
er naar uit dat de markt kiest voor de blauwe
Dashboard route.
De rode Doemdenkers route laat ik puur ter
informatie nog even staan.
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