
Het is stuivertje wisselen tussen beer en 
stier, waardoor de huidige correctiefase niet 
erg opschiet. Aan de bovenkant liggen 537+ 
en krap 545 als horden in het veld, onderin 
ligt nu krap 530 als eerste steunlijn. RSI 
kronkelt rond de 50-lijn, terwijl de swingteller 
vandaag mogelijk op -6 springt en morgen, 
als de bewegingen beperkt blijven, in een 
plusstand kan schieten. Dan kunnen we wel 
spreken van een uiterst matige dip. Voor nu 
bezien of de beren nog wat druk kunnen 
uitoefenen. 

Conditie: Resistance, Correctie. 
Coaching: de XL conditie is valide, het is 
uitzien naar hogere bodemvorming voor 
nieuwe EL kansen. De correctie lijkt te slap 
voor ES overwegingen. 
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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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AEX index®

‘Matige dip...’

BTAC, Nico P.R. Bakker, 13 maart 2019
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Langzaam maar zeker nemen de beren het 
roer over op het weekveld. Twee zwarte 
candles op rij, koersvorming onder de 
gemiddelde lijn met mogelijk deze week 
de swingteller op -1, waardoor de Down 
status op het Dashboard terugkeert. De 
RSI noteert nog nipt boven de 50-lijn, dus 
enig tegengas van de bulls is nog wel te 
verwachten. Maar zolang de AEX onder 
537+ noteert, overheerst negatief sentiment, 
waardoor een daling naar de Fibo zone 
rond 517 tot 508 tot de mogelijkheden 
behoort. Voor nu bezien of de berendruk 
daadwerkelijk wordt opgevoerd. 

Conditie: Down. 
Coaching: er dienen zich short kansen aan 
mits de koers onder 537+ blijft bewegen. 

TA: Technische Conditie 
MARKETING

https://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=163&intptype=66,67,142,143
https://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=163&intptype=66,67,142,143
https://www.prorealtime.com/nl/partner_redirect.phtml?from=nicobakker&pr_page=index
https://www.prorealtime.com/nl/partner_redirect.phtml?from=nicobakker&pr_page=index


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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