
In mijn commentaar gisteren schreef ik 
over het dubbele top dilemma. Anders 
gezegd, het was een kwestie van keren of 
passeren voor de bulls bij de 800 passage. 
Steeds even er boven prikken, maar geen 
overtuigende doorbraak, dat was de 
situatie. Echter, als de voortekenen juist zijn, 
dan gaat het de bulls vandaag lukken om 
uit te breken om daarmee ruim 800+ op 
de borden te zetten. Een vervolg van de 
korte termijn uptrend , waardoor de AEX 
het beste jongetje uit de indexklas is. Maar 
eens bezien hoe lang dat duurt. 

Conditie: Up. 
Coaching: “bij wit boven 800 koopposities 
uitbreiden” was gisteren de overweging. Ook 
vandaag. 
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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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‘Ruim 800+...?’

BTAC, Nico PR Bakker, 17 september 2021
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Het proces van hogere toppen en hogere 
bodems blijft overeind, de ondertoon is 
nog steeds positief. Alle indicatoren staan 
in de plus, maar de afstand tot de SMA 
wordt groter en daarmee groeit ook de 
kans op een correctie. Daartoe zal er 
eerst overtuigende verkoopdruk zichtbaar 
moeten worden. Maar de bulls zijn taai en 
geven zich niet snel gewonnen. Sterker nog, 
zij hebben de 800+ gehaald, toch weer 
een record. Zij willen kennelijk de upswing 
afmaken. De AEX doet het hierdoor veel 
beter dan de andere indices, want daar zijn 
correcties veelal in volle gang. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities blijven 
gerechtvaardigd zolang de candles wit 
kleuren en de swingteller doortelt. 
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instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, 
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC geen 
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