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DAX 100 index
‘Enige haperingen...’

Daggrafiek DAX index
Het vervolg van de uptrend hapert wat
nadat de bulls sterk opveerden vanaf
de SMA zone rond 11.300 punten. De
swingteller blijft nog in de correctiestand,
maar spanningsmeter RSI meet een
positiever sentiment en veert op vanuit
dynamisch oversold gebied. Een
stijging richting 11.823 behoort tot de
mogelijkheden maar de candles moeten
dan wel snel weer wit kleuren. Onder de
steun en SMA zone rond 11.300 gaat een
negatieve overgangsfase van start.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: Offensieve longspelers kunnen
koopposities aanhouden, zolang de koers
boven 11.300 beweegt.
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Weekgrafiek DAX index
Het patroon van hogere toppen en
bodems is nog intact in de herstelfase al
staat op het Dashboard reeds de Down
conditie. De daily SMA zone biedt nog een
vangnet voor de markt en valt samen met
de voorliggende topzone. Al met al een
spannende marktfase. De bulls moeten zich
nu laten zien als ze een herstelfase richting
12.000 opnieuw willen aanwakkeren, want
onder 11.300 krijgt een afdaling meer vorm.
Nu er een witte candle in de maak is, lijken
de intenties van de markt in ieder geval
positief.
Conditie: Down.
Coaching: offensieve koopposities
ter overweging met een strakke
stoploss. Bescheiden shortposities zijn
gerechtvaardigd onder de daily SMA zone
rond 11.300.
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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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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 of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk positie in de onderliggende waarde zoals
beschreven in dit document danwel in financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan 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.

