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AEX index® Maand Special
Coaching LT beleggers

Maandgrafiek AEX index® - “Veerkracht bij de stieren”
“Als het lukt om in juli een witte candle te
plaatsen, dan kan de correctie opdrogen
en mogen de bulls de trend hervatten. Het
kan dus toch nog een interessante tweede
helft van 2022 worden”, zo schreef ik in de
vorige editie. En zie, met veel gevoel voor
dramatiek veren de bulls rap op. In juni
een Bearish Engulfing, in juli een Bullish
Engulfing patroon, wat een vola! Maar
het impliceert wel bodemvorming en een
hervatting van de uptrend. Steun 630+,
weerstand krap 830, dat zijn momenteel de
krijtstrepen op het veld.
Coaching: hoopvol koersverloop voor LT
trendvolgende beleggers. Zij kunnen loeren
op nieuwe of additionele koopkansen. Hou
wel rekening met de nodige wispelturigheid.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index® - “Opleving tot aan de SMA lijn”
Vanaf de recente bodem op 630+ werd
een opleving gestart binnen de downtrend,
die kon aanhouden tot aan de SMA lijn en
rode streep rond 743+. En dat gebeurde
ook. Thans een zwarte candle in de
maak, mogelijk een eerste indicatie van
topvorming. De bulls moeten boven 743+
breken om het tij echt te keren en de
hierboven genoemde maandcandle weer
wit te laten kleuren. Bij een weigering dreigt
er toch weer een afdaling richting de 630
zone. Spannend kantelpunt dus.
Coaching: voor LT beleggers is het
interessant om vast te stellen dat 743+
een cruciaal kantelpunt is voor het verdere
koersverloop van de AEX. Stopt de
bullenparade bij de rode streep?
Grafiek uit ProRealTime Software
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge
risico op verlies kunt permitteren.

Daggrafiek AEX index® - “TIjd voor een dip”
Recent passeerde de index de SMA lijn
opwaarts, waarna een zogenaamde
breakout beweging werd ingezet die nu kan
opdrogen bij 732+. Er verschijnen zwarte
candles en de RSI toont een OB Downcross.
Signalen die wijzen op een dip richting de
Fibo zone rond 700 tot 685. Dit is dan de
pullback die de recente trendomkeer moet
valideren. Uitzien dus naar bodemvorming
op lagere niveaus.
Coaching: LT trendbeleggers doen niets op
dit speelveld. Zij kunnen wel dit tijdvenster
gebruiken voor timing doeleinden om op
hogere tijdvensters actie te overwegen. Zij
zien thans ook de haperingen bij de bulls,
net zoals op de hogere tijdvensters.

Grafiek uit ProRealTime Software
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Jaargrafiek AEX index® - “De lange spriet...”
Het jaar 2022 kent vooralsnog een zwarte
candle, waarvan de body heftig in lengte
wijzigt als gevolg van aanzwellende
turbulentie. Als de stier actief is, krimpt de
body, maar blijft zwart overheersen. Dat
wijzigt pas bij koersvorming boven 802,50,
de openingskoers van dit jaar. Bij actie in
het berenkamp zal de body groeien en
is een afdaling naar de onderkant van de
voorliggende witte candle een haalbare
optie. De 635 zone is wat dat betreft al even
aangetikt.
Coaching: LT beleggers volgen met
belangstelling het rekken en krimpen van de
zwarte body. Er is geen directe aanleiding
om portefeuilles te legen of te beschermen.
Grafiek uit ProRealTime Software
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge
risico op verlies kunt permitteren.

Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken
en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Disclaimer
Nico Bakker 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 en/of Wouter de Boer van
BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een long of short positie in een
van de onderliggende waarden 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.
Lees hier de disclaimer ten aanzien van beleggingsaanbevelingen die
op dit document van toepassing is: https://www.bnpparibasmarkets.nl/
disclaimerbeleggingsaanbevelingen.

