
We zien een hapering bij de bulls om de 
afgerond 614 weerstand uit te nemen, 
hetgeen een rem impliceert op de 
bullenparade. Zwarte candles sturen aan op 
topvorming als opmaat voor een correctie 
richting de 602 groene steunstreep. Zou dit 
de aanzet kunnen zijn voor de vorming van 
een trading range? Dan moet er bij 602 een 
dubbele bodem verschijnen zoals er nu bij 
614 een dubbele top staat. Voor nu bezien 
of het topvormingsproces doorzet, of dat 
de bulls ons toch gaan verrassen met een 
doorbraak boven de rode streep. 

Conditie: Up. 
Coaching: bij een overtuigende doorbraak 
boven 614 zijn er additionele koopkansen. 
Zo niet, dan overwegen om posities te 
verkleinen of te neutraliseren. 
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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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De bulls houden goed stand in de 600 
zone. Alle marktlensindicatoren in een 
plusstand, een positieve ondertoon 
met veelal witte candles. Er liggen op 
dit tijdvenster geen rode strepen in de 
buurt, dus vrij baan om hogere niveaus 
op te zoeken. Zolang er witte candles 
worden  geproduceerd is dat het meest 
waarschijnlijke scenario. De RSI nadert de 
OB-lijn, hetgeen aanleiding kan zijn voor 
wat topvorming. Hiertoe moet een zwarte 
candle worden geplaatst. We zullen zien 
wanneer de markt rijp is voor een top.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities aanhouden, maar 
bij een zwarte candle overwegen om wat 
winsten veilig te stellen. 
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Al geruime tijd is er sprake van een 
positieve ondertoon, getuige het 
koersverloop binnen een stijgingskanaal 
en de positieve rangen en standen bij 
de indicatoren. Januari toont op moment 
van schrijven een witte candle met de 
swingteller op +5, terwijl de RSI de OB-lijn 
nog niet raakt. Het ziet er dan ook naar uit 
dat de bovenkant van het kanaal op 650 
gehaald kan worden. Als er daar wordt 
getopt kan een correctie aanvangen die 
tot 580 kan duren. Voor nu bezien hoeveel 
witte candles er nog komen. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Bij de eerstvolgende zwarte 
candle overwegen om wat winsten veilig te 
stellen. 
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 Kijkt u eens naar de mooie upswing in de 
jaren 1991-1999, een bijna perfecte 9-jaars 
cyclus. In 2012 ging opnieuw een upswing 
van start, waarvan de teller dit jaar op +9 
staat. Zou er dan in 2020 een witte candle 
komen die tot aan 703 kan reiken, net als 
in 1999? Aansluitend een forse afdaling 
richting de Fibo zone rond 500 tot 400? 
Voor nu is het van belang de kleur van de 
candle te volgen. Zolang de index boven 
608 noteert, is de candle wit, de juiste kleur 
die bij swing +9 past. 

Conditie: Up. 
Coaching: 2020 wordt een spannend jaar, 
bij een zwarte candle reeds wat portefeuille 
bescherming inbouwen of uit hoofde van 
Money Management posities verkleinen. 
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