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Na de dramatische decembermaand vorig jaar
toen de index rap in elkaar werd gedrukt tot
aan de SMA lijn, revancheerden de bulls zich
uitstekend. Januari en februari werden afgesloten
met een mooie witte candle met thans alle
marktlensindicatoren in de plus, wat dat betreft
wordt de Dashboard route prima vervolgd. Hoe
luiden thans de vooruitzichten?
De maandchart geeft aan dat er sinds augustus
2012 sprake is van een positieve trendfase. Ik
zie niet alleen een proces van hogere toppen en
hogere bodems (subjectieve waarneming), maar
ook koersvorming boven een gestaag oplopende
gemiddelde lijn (objectieve waarneming). De
crossover van de koers met de SMA lijn gebeurde
bij een stand van circa 325, nu staat er 540 op
de borden. Al die tijd is de AEX niet meer onder
de lijn geweest, die thans op circa 490 in het veld
ligt. Het 490 niveau is dus een cruciaal kantelpunt.
Als de index daar onder duikt, dreigt er een
trendbreuk. Maar dit scenario is vooralsnog
afgewend dankzij de januari en februari candles.
De maart candle wordt nu gevormd met op
moment van schrijven een Doji body midden op
het speelveld dat wordt begrensd door de 490

SMA steun en 577 rode weerstandstreep. De
Fibo grid biedt steun aan op 501, nipt boven de
gemiddelde lijn. Dit impliceert dat de spelers
veel ruimte hebben, zowel omhoog als omlaag.
Wellicht wat corrigerende berentikken, maar
dat biedt juist koopkansen voor lange termijn
trendbeleggers. De ondertoon is positief, het
vizier blijft gericht op hogere niveaus met 577 als
eerste haalbare koersdoel. Dat is vooralsnog het
meest waarschijnlijke scenario.
Conditie: UP.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er
koopkansen richting 577 onder de voorwaarde
dat de AEX boven de 501-490 steunzone blijft
bewegen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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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 of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk een positie in de onderliggende waarde zoals
beschreven in dit document dan wel financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan sprake zijn van indirecte deelnemingen via
beleggingsfondsen, pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar zij 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.

