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Nikkei225 index
‘‘Correctie fase...’’

Daggrafiek Nikkei225 index
De japanse index wist de weerstandzone
op krap 21.900 aan te tikken, maar thans
is een stevige correctie ingezet die
gekenmerkt wordt door een aantal ‘gaps’
de afgelopen dagen. Na de sterke opmars
vanaf de bodem op krap 19.000 lag enige
correctie ook wel op de loer. Er ligt ruimte
voor een afdaling richting de SMA zone op
krap 21.000 punten. De correctie is tevens
zichtbaar in de indicatoren. Al met al pakken
de beren de leiding.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: overweeg koopposities te sluiten.
Offensieve shortspelers zien hun kansen.

Grafiek uit ProRealTime Software

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Daggrafiek Nikkei225 index Bron: BTAC Visuele Analyse, 8 maart 2019

Weekgrafiek Nikkei225 index
Een bearish engulfing candle patroon staat
op de weekkaart vlak onder de 55 SMA
zone op krap 22.000 punten. De swingteller
noteert nog in de plus maar de RSI meet
reeds een negatiever sentiment. De
downtrend lijkt derhalve te worden hervat.
Een afdaling heeft ruimte richting de oude
topzone rond 21.000 waar tevens de daily
SMA net onder ligt. Voor nu dus afwachten
of de beren daadwerkelijk de downtrend
vervolgen.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: de rebound lijkt op te drogen. Een
strak exit management is te overwegen voor
reboundposities.
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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 Wouter de Boer 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 sprake zijn van indirecte deelnemingen via vermogensbeheerders,
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.

