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AEX index®
‘Stuivertje wisselen...’

Daggrafiek AEX index®
“Het ziet er naar uit dat de beren langzaam
maar zeker hun grip vergroten op het veld.
Zwarte candles, een rode stand op de
swingteller en een rap wegdraaiende RSI
onderschrijven dit”, zo meldde ik gisteren.
Maar er volgde een keurige tegenactie
van de stier, dus de correctie wordt even
gedwarsboomd. Stuivertje wisselen zou
je het ook kunnen noemen, waardoor per
saldo een zijwaarts koersverloop resteert
tussen 699 groen en 719+ rood. Op zich
een interessant speelveld. Het liefst zien we
natuurlijk een significante trendbeweging.

Conditie: Correctie.
Coaching: voor range spelers is het een
uitdagende chart, voor trendbeleggers niet.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Daggrafiek AEX Index® Bron: BTAC Visuele Analyse, 4 mei 2021

Weekgrafiek AEX index®
In mijn commentaren schreef ik reeds over
een afnemend momentum als mogelijke
opmaat voor brede topvorming of zelfs een
correctie. Dit laatste wordt thans bevestigd
door de swingteller die op -2 springt. Een
afkoeling richting de Fibo grid op 646 tot
600+ behoort tot de mogelijkheden. De
onderkant van het stijgingskanaal en zelfs
de SMA kunnen dus worden opgezocht.
Best wel veel correctieruimte. Zolang de
AEX onder 718,50 noteert kunnen de beren
hun grip vergroten, dat is vooralsnog het
meest waarschijnlijke scenario. Boven 719+
wijzigt het scenario.
Conditie: Correctie.
Coaching: voor trendbeleggers breekt
een fase aan om wat winstnemingen te
overwegen.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX Index® Bron: BTAC Visuele Analyse, 4 mei 2021

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een positie in de onderliggende waarde zoals beschreven in
dit document dan wel financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen,
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