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AEX index®
‘Veerkracht...’

Daggrafiek AEX index®
“Het goede nieuws hierbij is dat er thans
vier steunsignalen zijn. Zo wordt er steun
gevonden op de groene streep op 801,26,
tevens de eerste Fibo lijn met nipt daaronder
de SMA. Bovendien geldt het motto ‘oude
weerstand wordt nieuwe steun’. Bijna een
vijfde signaal door de RSI die de OS lijn
nadert”, zo schreef ik gisteren. Welnu, met
veel gevoel voor dramatiek en in een heftige
strijd is het de bulls ternauwernood gelukt
om boven de 801+ zone te blijven. Hebben
ze nu de kracht om stand te houden en de
uptrend een impuls te geven?
Conditie: Correctie.
Coaching: de veerkrachtige bulls nodigen
koopjesjagers uit om koopposities in te
nemen en hen daarmee een handje te
helpen.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index®
Al geruime tijd is er sprake van een
positieve ondertoon met inmiddels 829+
als hoogste koers ooit. De indicatoren
staan niet allemaal positief, dus kan er bij
een zwarte candle deze week worden
getopt. Vorige week ontstond reeds wat
hapering, deze week vergroten de beren
hun grip met zo mogelijk swing -1 en een
afbuigende RSI. Al met al haperingen en
terughoudendheid, maar ook een heftige
strijd op de top.
Conditie: Correctie.
Coaching: een XL coaching stip bij de DBS
indicator mag aanleiding zijn om uit hoofde
van Money Management koopposities te
verkleinen.
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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.

bnpparibasmarkets.nl
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.

