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AEX index®
‘Berenspoor...’

Daggrafiek AEX index®
Het heeft even geduurd, maar nu ziet het er
toch naar uit dat de spelers een berenspoor
gaan volgen. De AEX wordt onder de
537 steunstreep geduwd, swingteller in
correctiestand een tandje lager naar -2
en de RSI verder dalend naar de 50-lijn.
Ook de weekly SMA (stippellijn) wordt
neerwaarts gebroken. Gezien de forse
beweging (472-545) die achter ons ligt, is
er ook veel correctie ruimte. De eerste Fibo
lijn ligt pas op 517 in het veld, niet toevallig
loopt daar ook de SMA lijn. Voor nu bezien
of het berenspoor vervolgd gaat worden.
Conditie: Resistance, Correctie.
Coaching: een XL conditie is valide, voor
short spelers biedt het ruime veld wel
kansen.
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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 springt deze week op +8 en
de RSI vlakt af, dus een korte pullback lijkt
aanstaande, vooral ook omdat na negen
witte candles vorige week een zwarte
candle verscheen. Zal het lukken om boven
de SMA lijn te blijven bewegen? Dat is de
hamvraag.
Conditie: Up.
Coaching: de kat even uit de boom kijken en
aanzien wat de spelers van plan zijn.
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
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
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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.

