
De maand juli gaat met een zwarte candle 
de boeken in. Een kleine aderlating van 
de bulls, die hiermee een aarzeling tonen 
in hun bullenparade. Op zich geen ramp 
zolang ze maar boven de gemiddelde lijn 
op 530 blijven bewegen. Dit impliceert 
dat er kennelijk ruimte is tot circa 530 voor 
mogelijke corrigerende tikken, zonder dat 
de trend in gevaar komt. Alle indicatoren 
staan in de plus, dus de ondertoon blijft 
vooralsnog positief, direct gevaar voor een 
correctie lijkt niet aanwezig, mede dankzij 
de witte augustus candle in de maak.

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers blijven 
de vooruitzichten positief. Geen directe 
aanleiding om in te grijpen. 

Maandgrafiek AEX index®   - “Matig optimisme...”

Weekgrafiek AEX index® -  “Wiebelende fase...”
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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 is thans niet duidelijk 
wat de markt van plan is. Enerzijds is er 
opwaartse druk tot aan 560+, anderzijds 
verliest de markt positief momentum. Dit 
impliceert dat de AEX wiebelt rond 560 en 
dat het muntje naar twee kanten kan vallen. 
Mochten er zwarte candles verschijnen 
onder 560 dan is er ruimte tot 500 en lager. 
Maandbeleggers houden er dan rekening 
mee dat hun augustus candle mogelijk 
van wit naar zwart verandert. Bij witte 
candles boven 560 kan uiteraard de witte 
maandbody aanzwellen.

Conditie: Down.
Coaching: maandbeleggers zien de kat 
even uit de boom. Meer duidelijkheid op dit 
timeframe is gewenst. 
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Op de dagkaart is goed zichtbaar hoe 
moeilijk het is voor de bulls om te overleven. 
Het is wellicht voor menig belegger al een 
wonder dat de AEX nog rond 560 noteert, 
maar goed, het gebeurt wel. Turbulentie 
zwelt wel aan getuige de felle dip naar 543+ 
en de net zo rappe rebound naar de SMA 
lijn. De bulls moeten alle zeilen bijzetten om 
boven de korte termijn gemiddelde lijn op 
560 te blijven. Binnenkort moet blijken of zij 
hierin slagen of niet. Voor maandbeleggers 
is deze fase niet zo spannend, voor hen zijn 
de krijtstrepen op 543+ en 587+ van belang. 

Conditie: Up.
Coaching: buiten de kantelpunten 543+ en 
587+ kunnen maandbeleggers overwegen 
om in actie te komen. 

Daggrafiek AEX index®   - “Moeilijke bullenstrijd...”

Jaargrafiek AEX index® - “Top in 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. 
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