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AEX index®
‘Dapper herstel...’

Daggrafiek AEX index®
“Er zou vanaf de zone 541-538 gebodemd
kunnen worden, gevolgd door een
rebound naar 552. Daar moet dan blijken
of daadwerkelijk een dalende trend van
start gaat. Nu uitzien naar een witte
candle”, zo schreef ik gisteren. Welnu, het
is de bulls gelukt om met een goeie witte
candle een dapper herstel in te zetten. Met
deze voortgang zal op 543+ een groene
steunstreep worden toegevoegd. Maar
hamvraag blijft of de 552+ SMA weerstand
wordt geslecht om een downtrend af te
wenden. Spannend daar, keren of passeren
voor de bulls.
Conditie: Down.
Coaching: bij een witte candle zijn er
rebound kansen. Boven 552+ mogen
trendbeleggers aanhaken.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index®
Vorige week een stevige berentik, inclusief
gap, swingteller naar een -1 stand en
de RSI scherp krullend naar de 50-lijn.
Een flinke deuk in het positieve plaatje,
maar niet voldoende om het tij te keren.
Vooralsnog een correctie tot in de Fibo
zone met de 61,8% retracement op 546 als
belangrijk vangnet. Daar kan gebodemd
worden om vervolgens het trendproces
een nieuwe impuls te geven. Mogelijk nog
wat extra tikken tot 541, maar de terugkeer
van de bulls lijkt een kwestie van tijd. De
eerstvolgende witte candle is hiertoe een
belangrijke aanwijzing.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: trendbeleggers wachten op een
hogere bodem voor nieuwe EL kansen.
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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waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en
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standpunten in deze publicatie.
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