
In de maand mei zag het er even naar uit 
dat de bulls het kopje lieten hangen, er werd 
immers een Doji candle geplaatst  met de 
swingteller op +7 en een licht afzwakkende 
RSI. Maar de maand juni gaat voortvarend 
van start met vooralsnog een witte candle 
en de swingteller een tandje hoger. De 
afstand met de gemiddelde lijn groeit 
aanzienlijk, dus dat kan aanleiding zijn 
voor wat afkoeling. Maar dan zal de candle 
zwart moeten kleuren. De maand juli met 
zwarte candle en swing +9 zou dan heel 
interessant kunnen worden. 

Conditie: Up.
Coaching: zolang de maandcandle wit kleurt, 
mogen koopposities worden aangehouden. 
Topvorming lijkt wel dichterbij te komen. 

Maandgrafiek AEX index®   - “Topvorming aanstaande...”

Weekgrafiek AEX index® -  “Gestaag omhoog....”
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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 weekkaart zie ik dat na een 
aantal weken zijwaarts geschuifel de 
bulls weer van hun plek komen om de 
trend te vervolgen. Zij worden daarbij 
ondersteund door de indicatoren, ook 
is er charttechnische voeding vanuit het 
stijgingskanaal en het feit dat er nu geen 
rode strepen in het veld liggen. De bulls 
hebben in principe vrij baan tot aan de 
bovenkant van het stijgingskanaal tot ver 
boven 800. Er is geen overspannenheid, 
dus berendreiging is er niet. 

Conditie: Up.
Coaching: de weekkaart geeft momenteel 
geen aanleiding om posities te verkleinen 
of te neutraliseren. Week- en maandvenster 
staan keurig in lijn met elkaar en dat is goed 
nieuws voor LT beleggers. 
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In tegenstelling tot de week- en maandkaart 
is er op het dagveld weinig te beleven. De 
ondertoon is weliswaar positief, maar de 
bulls hebben moeite om de 722+ rode 
streep te slechten. Met een slakkengang 
schuiven ze noordwaarts, maar eens 
bezien wat ze verder van plan zijn. Onder 
de SMA lijn op 707+ zal het korte termijn 
sentiment omslaan, dus er is wel wat ruimte 
voor corrigerende berentikken.  
 
Conditie: Up. 
Coaching: Voor LT beleggers is dit geen 
interessant speelveld. Zij kunnen wel 
overwegen om bij koersvorming onder de 
SMA lijn uit hoofde van Money Management  
langere termijn koopposities enigszins af te 
romen. 

Daggrafiek AEX index®   - “Slakkengang...”

Jaargrafiek AEX index® - “700+ arena..”
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Het was de vraag wat de spelers zouden 
doen bij de 703 passage, de ATH van 
de AEX. Welnu, inmiddels weten we dat 
records worden scherpgesteld, 722+ staat 
al genoteerd. Dat betekent voor de jaarchart 
dat de candle vooralsnog wit kleurt met de 
swingteller in een neutrale stand. Voor LT 
beleggers is er nu dus lucht op het veld, 
gevaar van topvorming lijkt vooralsnog 
geweken. Zij volgen het rekken en krimpen 
van de witte candle. 

Conditie: Up. 
Coaching: LT beleggers zien de witte 
candle na swing +9, zij consulteren de 
kortere tijdvensters om zo mogelijk actie te 
ondernemen. 
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