
Zo nu en dan gebeurt het dat de markt 
gigantisch schrikt van een specifieke 
gebeurtenis en dan zwaar overdreven 
reageert. Afgelopen vrijdag was dat het 
geval. Een enorme berenklap naar 781+, 
uiteindelijk een Doji candle met flinke 
sprieten. Alle indicatoren uiteraard flink in 
het rood, dat kan niet anders. Maar hoe nu 
verder? Charttechnisch ligt een pullback 
voor de hand naar krap 800. Daar toppen 
zal de trendbreuk valideren. Voor nu dus 
bezien of de bulls zich gaan vermannen met 
een herstelpoging.  

Conditie: Down. 
Coaching: bij een witte candle vanaf 781 
zijn er rebound kansen richting de krap 800 
zone. Slechts boven 800 kan een trendbreuk 
worden afgewend. 
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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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‘Schrikreactie...’

BTAC, Nico PR Bakker, 29 november 2021

Grafiek uit ProRealTime Software

Grafiek uit ProRealTime Software

Deze week verschijnt er op 829,66 een rode 
weerstandstreep met de swingteller en DBS 
indicator in een correctiestand maar wel 
met de RSI reeds onder de OS-lijn. Dat is 
het resultaat van de forse aderlating vorige 
week. Mogelijk wat herstelpogingen, maar 
zolang de AEX onder circa 800 noteert 
is een afkoeling haalbaar richting de 751 
steunzone. Een en ander impliceert dat de 
strijd zich vooralsnog afspeelt tussen 829 
weerstand en 751 steun. De trend komt 
daarbij niet in gevaar, dus in december zou 
nog een sprintje getrokken kunnen worden. 

Conditie: Correctie.
Coaching: enige terughoudendheid is op 
zijn plaats. Turbulentie kan aanzwellen in 
aanhoudende topvorming. 
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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.

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. 


