
Het blijft stuivertje wisselen op het korte 
termijn speelveld, beer en stier nemen de 
aanval steeds van elkaar over. Resultaat 
is een nerveus koersgedrag rond 507 als 
spilkoers. Niet verwonderlijk ligt daar ook 
de SMA als dynamische trendlijn in het 
veld. Hamvraag is uiteraard wie overtuigend 
initiatief toont om de AEX significant 
een richting op te sturen. De indicatoren 
sturen nog steeds aan op topvorming, de 
swingteller springt vandaag zo mogelijk op 
een -1 stand. Beren genieten dus een licht 
voordeel van de twijfel.  

Conditie: Up.
Coaching: Hou de strijd bij de SMA scherp in 
de gaten, strak navigeren is gewenst als er 
posities uitstaan. 
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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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‘Sleepkabelstrijd...’

BTAC, Nico P.R. Bakker, 24 januari 2019
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Op de weekgrafiek is een scherpe rebound 
beweging gaande vanaf de recente spike-
low op 472+. Er staan inmiddels vier witte 
candles op rij, swingteller deze week naar 
een +2 stand en de RSI bijna bij de 50-lijn. 
De Fibo grid op 512 tot 536 speelt in dit 
geval een belangrijke rol, want bij een van 
de retracements zou getopt moeten worden 
om vervolgens de downtrend een nieuwe 
impuls te geven. De beweeglijkheid is best 
wel groot, dus het is even aanzien waar er 
binnenkort precies getopt gaat worden. De 
eerstvolgende zwarte candle is hiertoe een 
duidelijke aanwijzing. Zolang die uitblijft, 
houden de bulls te regie in handen.

Conditie: Support (herstel). 
Coaching: countertrend spelers mogen hun 
rebounds aanhouden, zij wachten op de 
vorming van een zwarte candle. 
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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.
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