
 “De maand juni gaat zeer voortvarend 
van start met de swingteller op +1 op 
moment van schrijven. Dit impliceert zowaar 
weer een UP status op het Dashboard, 
de bulls zijn weer ‘in control’ zo lijkt het. 
Een verrassende euforie van blijvende 
aard? Of is het een schijnbeweging?”, zo 
luidde de vorige keer mijn commentaar. 
Welnu, juni is uitstekend afgerond met een 
witte candle, juli gaat fris van start met 
duidelijke stuwingsdrang bij de bulls. Een 
corrigerende tik is altijd mogelijk op het 
ruime speelveld van 100 punten met 530+ 
en 630+ als cruciale routepaaltjes. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers verbetert de 
technische conditie zienderogen. Maar blijf 
alert en behoedzaam. 

Maandgrafiek AEX index®   - “Stuwingsdrang bij de bulls...”

Weekgrafiek AEX index® -  “Opwaartse druk...”

Daggrafiek AEX Index®  Bron: BTAC Visuele Analyse, 3 juli 2020
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie  voor de toekomst.
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Op de weekgrafiek wordt flinke druk gezet 
op de 573+ weerstand. Mocht het lukken 
om deze rode streep overtuigend te breken, 
dan komt er ruimte vrij richting de 630+ 
zone. Voor maandbeleggers is het dus 
cruciaal dat de weerstand wordt geslecht, 
want dat impliceert immers koopkansen. 
Onderin dit speelveld ligt rond 530 een 
steunzone, gelijk aan de steun op de 
maandkaart. Ook hier dus een speelveld 
tussen 530+ en 630+ met 573+ als extra 
horde. 

Conditie: Up. 
Coaching: maandbeleggers kunnen 
overwegen om boven 573+ additionele 
aankopen te doen. Onder 530 verpieteren 
de positieve vooruitzichten. 
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Verrassende euforie of niet, wel of niet 
terecht, het maakt allemaal niet uit, de 
markt heeft immers altijd gelijk, zo heb 
ik geleerd. Op de dagkaart is goed 
zichtbaar hoe de bulls voortbewegen in 
een stijgingskanaal, ofwel in een proces 
van hogere toppen en hogere bodems. De 
trendmatigheid is niet bijzonder groot op het 
korte termijn speelveld, met kleine stapjes 
wordt de weg omhoog vervolgd, met thans 
576,45 als eerste horde. Boven deze rode 
streep is ruimte tot boven de 600. De 
indicatoren staan goed in de plus, dus die 
ondersteunen een mogelijke uitbraak. 

Conditie: Up.
Coaching: voor maandbeleggers zijn twee 
triggers van belang, te weten 576+ op dit 
speelveld en 573+ op de weekkaart. 

Daggrafiek AEX index®   - “Stijgingskanaal intact...”

Jaargrafiek AEX index® - “2020 blijft een topjaar...”

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

Jaargrafiek AEX Index®  Bron: BTAC Visuele Analyse, 3 juli 2020
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De jaargrafiek van de AEX geeft aan dat 
2020 een topjaar is. De candle kleurt zwart, 
de spriet onder de body is indrukwekkend, 
maar de swingteller staat op +9. Volgens de 
spelregels van mijn Dashboard Beleggen 
behelst deze combinatie een Resistance 
conditie, ofwel topvorming als opmaat 
voor een daling. Anders gedefinieerd, de 
9-jaars cyclus raakt ten einde, net zoals 
dat in 1999 het geval was. We volgen het 
rekken en krimpen van de zwarte kaars met 
belangstelling. Boven 608 wordt de candle 
wit, dit even als extra informatie. 

Conditie: Up. 
Coaching: maandbeleggers zien de 
sprietcandle met zwarte body in swing +9 en 
houden hier met hun strategie rekening mee. 

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 van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een positie in de onderliggende waarde zoals beschreven in 
dit document dan wel financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, 
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC 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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