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AEX index®
‘Keren of passeren..’

Daggrafiek AEX index®
Met een stevige zwarte candle, inclusief
gap, deelden de beren een stevige
tik uit. De steunstreep op 543+ werd
onder druk gezet, maar bleef behouden.
Charttechnisch zou dit kunnen leiden
tot een dubbele bodem, waardoor de
contouren van een trading range zichtbaar
worden met 543 als onderlijn en 559 als
bovenlijn. Maar dan zal er supersnel een
witte candle geproduceerd moeten worden.
De indicatoren staan in de min, dus die
herbergen meer dalingsruimte. Maar dan
zal er opnieuw een zwarte candle geplaatst
moeten worden onder 543. U ziet, het wordt
een kwestie van keren of passeren.
Conditie: Down.
Coaching: shorts strak bewaken, bij een
witte candle zijn er rebound kansen.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index®
Er is een stevige correctie gaande op het
weekspeelveld, getuige de zwarte candle,
de swingteller op -3 en de dalende RSI. De
Fibo zone op 555 tot 545 is reeds betreden,
de SMA op 541 wordt bijna bereikt. De RSI
raakt de 50-lijn, dus nu zou er gebodemd
kunnen worden. En dat zou goed passen in
het plaatje, want dan wordt er een hogere
bodem gevormd op de plek waar je dat
mag verwachten. Anders gezegd, er is
niet veel ruimte meer voor extra correctie,
anders komt de trend in gevaar. Komende
week is dan ook een witte candle gewenst
om een trendbreuk af te wenden. Mooie
opdracht voor de bulls.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er koopkansen voor trendbeleggers.
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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