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AEX index®
‘Zwart +9 = top...’

Daggrafiek AEX index®
“De afstand met de SMA is inmiddels
aanzienlijk, dus een afkoeling zou niet
misstaan. Maar eens bezien wanneer de
bulls het hier mee eens zijn”, zo schreef ik
gisteren. Welnu, met de swingteller op +9
werd een kleine zwarte candle geplaatst.
Die combinatie leidt in veel gevallen tot
topvorming met aansluitend een dip. Een
correctie richting 537 tot 533, of wellicht
nog iets lager, mag binnenkort een hogere
bodem opleveren binnen de nog steeds
positieve trendfase.
Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols als er (restant)
koopposities uitstaan. Na swing +9 met
zwarte candle groeit immers de kans op
topvorming.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index®
Vanaf de 472+ spike bodem in de
dramatische decembermaand in 2018,
wisten de bulls zich zeer rap te herstellen
en met een mooie V-bodem de december
verliezen om te zetten in een winst. Daarbij
werd zelfs de SMA lijn gepasseerd, dus
formeel is een Up status valide. Maar
de swingteller staat reeds op +7 en de
RSI vlakt af, dus een korte pullback lijkt
aanstaande, vooral ook omdat na negen
witte candles thans een zwarte candle in de
maak is. Zal het lukken om boven de SMA
lijn te blijven bewegen? Dat is de hamvraag.
Conditie: Up.
Coaching: na een succesvolle pullback
reikt de grafiek koopkansen aan voor
trendvolgende beleggers.
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.
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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.

