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AEX index®
‘Draaien of breken...’

Daggrafiek AEX index®
Het blijft aanmodderen op het korte termijn
speelveld, zij het dat de bulls langzaam
maar zeker hun grip vergroten. Dit laatste
blijkt uit de magere witte candle die de
swingteller in een plusstand drukt, terwijl
de RSI noordwaarts krult. Maar de bulls
hebben in de UP status geen vrij baan,
want op 538,60 ligt een beer die voor een
remming kan zorgen. Dit impliceert dat het
een kwestie van breken of draaien wordt bij
de rode streep. In dit verband is het goed
om te weten dat op de weekkaart de SMA
ook rond 538+ beweegt. Al met al een
spannend kantelpunt dus.
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn
gerechtvaardigd. Boven 538+ zijn er meer
kansen.
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Weekgrafiek AEX index®
De eerder gestarte rebound, ofwel opleving
in de downtrend, stuwt de AEX tot de 61,8%
Fibo retracement en de SMA lijn rond 537.
De achtste witte candle op rij in een mooie
V-bodem siert de weekkaart. Maar hoe lang
houden de bulls dit vol? Gaat het lukken om
de SMA op 537 te breken? Of gaat er getopt
worden om de dalende trend te valideren?
Topvorming en een dip naar 513 tot 505
zou charttechnisch de rechter schouder
van een Hoofd-Schouder omkeerpatroon
kunnen worden. Een eerste zwarte candle
zou dan binnenkort geplaatst moeten
worden. Maar eens bezien of de spelers het
hier mee eens zijn.
Conditie: Support (rebound).
Coaching: bij haperingen rond 537 kan
overwogen worden deels rebound winsten
veilig te stellen.
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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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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) 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 van BTAC in privé dan wel zakelijk geen positie in de onderliggende waarde 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.
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op
beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

