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AEX index®
‘Overlevingsstrijd...’

Daggrafiek AEX index®
Na topvorming op 555,55 volgde een
scherpe terugval als zijnde een correctie
in de korte termijn uptrend. De FIBO
retracements op afgerond 543 en 539,
alsook de weekly SMA (stippellijn) moeten
hierbij steun aanreiken om de bulls in de
race te houden. Bodemen rond 540/539
houdt het proces van hogere toppen en
hogere bodems in stand. Bij koersvorming
onder 539 is een diepere correctie naar 530
mogelijk, nog steeds boven de daily SMA.
De indicatoren staan er verdeeld bij, waarbij
de RSI aanstuurt op bodemvorming. We
volgen de overlevingsstrijd van de bulls.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: Na een succesvolle correctie
reikt de grafiek weer koopkansen aan voor
trendvolgende beleggers.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index®
Onlangs passeerden de bulls de 55 SMA
lijn als eerste stap in een mogelijke nieuwe
uptrend. De swingteller stond daarbij al
vrij hoog, dus rappe topvorming lag voor
de hand. Vandaar dat er vorige week een
zwarte candle werd geplaatst. Deze week
moet blijken of er boven de SMA lijn met een
witte candle een +1 stand op de swingteller
behaald kan worden om als zodanig een
UP/EL combi te bewerkstelligen. Dan is er
ruimte tot 577. Mochten de bulls falen, dan
zullen onder 538 de positieve vooruitzichten
aanzienlijk vervagen. Een spannende fase
dus, er op of er onder voor de bulls.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities ter overweging
mits de koers boven de SMA op 538 blijft
bewegen.
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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beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De
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