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AEX index®
‘Voorzichtig voorwaarts’

Daggrafiek AEX index®
Na de felle berentik tot krap 543 volgde
een matig herstel richting de dalende
trendlijn, mede gevoed door negatieve
divergentie op de RSI. Er worden weliswaar
wat gaatjes geprikt tussen de bodies, maar
de overtuiging is er nog niet. Voorzichtig
voorwaarts zou ik het willen noemen. Nu is
meer wit gewenst om de weg omhoog te
kunnen vervolgen richting de SMA lijn met
daarboven de 559 rode streep. Mocht het
niet lukken om de stippellijn te passeren
dan dreigt er reeds topvorming bij 550+.
Conditie: Down.
Coaching: offensieve koopkansen dienen
zich aan nu er wordt geprobeerd om
opwaarts te bewegen. Let op, de indicatoren
staan stuk voor stuk in de min.
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Weekgrafiek AEX index®
Er is een pittige correctie gaande op het
weekspeelveld, getuige de zwarte candles,
de swingteller op -4 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. Deze
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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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.
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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.

