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AEX index®
‘Grote stappen...’

Daggrafiek AEX index®
De bulls voerden de druk op de 777+
passage flink op. Dat resulteerde in een
opwaartse doorbraak, waarna het met
grote stappen opwaarts ging. Logischerwijs
noteert de swingteller in de plus en is de Up
conditie weer valide op het Dashboard. Het
vizier kan weer op 804+. Maar pas op, bij
de vorming van een lagere top en niveaus
onder 777 is de euforie waarschijnlijk snel
verdwenen en keren de beren mogelijk rap
terug op het speelveld. Het kantelpunt blijft
dus van groot belang. Voor nu echter de
bullenrit uitzitten.
Conditie: Up.
Coaching: Turbo Long posities kunnen
worden aangehouden tot er signalen van
topvorming zichtbaar worden.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index®
Recent een top op 804+, thans de eerste
rode streep in het veld, swingteller op +1,
een witte candle in de maak, vooralsnog
steun op de Fibo grid en een opkrullende
RSI. Kortom, de correctiefase binnen
een sterke uptrend lijkt te zijn afgerond.
Hamvraag is of er nu reeds voldoende
wordt gebodemd om de trend echt te
kunnen vervolgen, of dat de beren nog
een poging wagen voordat de koers bij
804 is aanbeland. Daarvoor zal er toch
eerst overtuigende verkoopdruk zichtbaar
moeten worden en dat is thans niet het
geval.
Conditie: Up.
Coaching: de uptrend lijkt een vervolg te
krijgen, enige bescheidenheid is op zijn
plaats.
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.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd
aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het
doen van bepaalde 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.
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële
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
invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend.
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.

