
In de maand januari 2020 hebben de beren 
een flinke tik uitgedeeld, getuige de forse 
zwarte candle, tevens als Bearish Engulfing 
patroon. Een halt op de bullenparade, of 
een vergissing van de markt? Het is in 
ieder geval een indicatie van topvorming 
als mogelijke opmaat voor een correctie 
richting de 580 zone. De indictoren 
staan nog in een plusstand, dus de UP 
status op het Dashboard is nog valide. 
De route richting de bovenkant van het 
stijgingskanaal staat nog open, maar dan 
moet februari wit worden. 
 
Conditie: UP.
Coaching: maandbeleggers mogen hun 
posities aanhouden, de dag- en weekchart 
moeten indiceren wanneer het raadzaam is 
om in actie te komen. 

Maandgrafiek AEX index®   - “Beren slaan toe...”

Weekgrafiek AEX index® -  “Stevige correctie...”

Daggrafiek AEX Index®  Bron: BTAC Visuele Analyse, 3 februari 2020

Weekgrafiek AEX Index®  Bron: BTAC Visuele Analyse, 3 februari 2020

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie  voor de toekomst.
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De hapering in de bullenparade op de 
maandchart is duidelijker zichtbaar op 
de weekgrafiek. Daar is immers een 
correctiestatus valide nu de swingteller in 
het rood noteert. Er is ruimte tot aan de Fibo 
zone rond 582 tot 572. Daar bodemen zal 
de trend valideren en de bulls aansporen 
de aanval op 616+ te openen. Onder 572 
daarentegen dreigt er een trendbreuk en 
staat de weg open naar 500+. Kortom, de 
beren aan zet in een volatiele dipfase.

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: maandbeleggers wachten op 
signalen van bodemvorming om zo mogelijk 
hun posities uit te breiden. Onder 572 
langere termijn posities afbouwen. 
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De terugval in de koers vanaf 616+ 
openbaart zich inmiddels als een 
negatieve overgangsfase. De gemiddelde 
lijn is immers neerwaarts gepasseerd, 
alle indicatoren in een minstand maar 
wel met wat overspannenheid. De 
RSI als spanningsmeter stuurt aan op 
bodemvorming en een mogelijke opleving 
naar 603. Maar dan moet blijken of er 
daadwerkelijk een dalende trend van start 
gaat. Slechts en alleen bij koersvorming 
boven 603 wordt een downtrend afgewend.

Conditie: Down.
Coaching: maandbeleggers wachten op 
koersvorming boven 603 als extra filter om 
(additionele) koopposities in te nemen. 

Daggrafiek AEX index®   - “Negatieve overgangsfase...”

Jaargrafiek AEX index® - “Nu al een zwart jaar?”

Maandgrafiek AEX Index®  Bron: BTAC Visuele Analyse, 3 februari 2020

Jaargrafiek AEX Index®  Bron: BTAC Visuele Analyse, 3 februari 2020
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In mijn vorige commentaar heb ik gewezen 
op de huidige upswing die een sterke 
gelijkenis vertoont met die in de jaren 1991 
- 1999. Toen was de swing +9 candle wit 
en reikte de AEX tot nipt boven de 700 
punten. Door de slechte januari maand 
keurt de huidige jaarcandle zwart, hetgeen 
kan impliceren dat eerder dan verwacht 
topvorming zal plaatsvinden en dat we 
de 700+ niet gaan halen dit jaar. Het is 
prematuur, dus laten we even afwachten 
wat februari zal bieden. 

Conditie: Up. 
Coaching: maandbeleggers zien de 
hapering in de upswing, zij houden er 
rekening mee dat het moeilijker zal worden 
om de 700+ te bereiken. 
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