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AEX index® Maand Special
Coaching LT beleggers

Maandgrafiek AEX index® - “Rekken en strekken...”
De bulls zijn zeer standvastig, ze rekken en
strekken boven het stijgingskanaal en dat
moet ik toch een visuele overspannenheid
noemen. Dit laatste wordt bevestigd door
meerdere oranje candles, de MRI (Mean
Reversion Indicatie), die indiceert dat de
afstand met de gemiddelde lijn in termen
van STD waarden, te groot is. Het wordt
tijd voor afkoeling en correctie, waarbij
de AEX teruggedrukt moet worden in het
stijgingskanaal. Als de april candle zwart
gaat kleuren, is dat het startschot voor
corrigerende berentikken.
Conditie: Up.
Coaching: als de candle zwart kleurt is
het te overwegen om deels wat winsten te
verzilveren. De markt raakt overspannen.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index® - “Stabilisatie....”
Op de weekkaart zie ik dat het
momentum uit de grafiek loopt. De RSI
als spanningsmeter vlakt af nipt onder de
OB-lijn in combinatie met zwarte candles.
De swingteller noteert nog in een plusstand,
dus de UP status is nog valide. Maar enige
terugval, een adempauze voor de bulls, zou
niet misstaan. De trend als zodanig komt
niet in gevaar, er is heel veel speelruimte
voor correctie. Bij koersvorming onder
700 kan de berendruk worden opgevoerd
en kan de weekkaart in lijn komen met de
maandchart.
Conditie: Up.
Coaching: voor LT beleggers is 700 een
interessant kantelpunt. Hieronder kunnen
uit hoofde van Money Management
koopposities verkleind worden.
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.

Daggrafiek AEX index® - “Correctiestand”
Op de hiervoor besproken weekchart
zien we stabilisatie op het veld. De
dagchart is een stap verder, namelijk een
correctiestand, getuige de minstand op de
swingteller. Met een rode streep op ruim
717 willen de beren correctietikken uitdelen
waardoor de index kan terugvallen tot de
Fibo grid op 690 tot zelfs 675. De afstand
met de SMA lijn mag worden verkleind om
daarna de trend weer te vervolgen. Dat
is vooralsnog het meest waarschijnlijke
scenario.
Conditie: Correctie.
Coaching: de uptrend is valide, maar er is
wel een correctie gaande. Voor LT beleggers
reden om niet teveel haast te maken met
nieuwe of additionele aankopen.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Jaargrafiek AEX index® - “700+ arena..”
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, 717+ 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 de chart,
gevaar van topvorming lijkt even 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.
Grafiek uit ProRealTime Software
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