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AEX index®
‘Strubbelingen...’

Daggrafiek AEX index®
“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”, zo meldde ik gisteren. En
zie, prompt strubbelingen bij 538+. Zowaar
een Bearish Engulfing patroon en mogelijk
een kleine dubbele topformatie brengen de
bulls in verlegenheid. Even aanzien of zij de
berentikken kunnen wegpoetsen.
Conditie: Up.
Coaching: bij meer berendruk is het te
overwegen om koopposities te verkleinen.
Grafiek uit ProRealTime Software
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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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waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en
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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.
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