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Wekelijkse mutatie van 5 belangrijke indices 

 

Index Startkoers Eindkoers Mutatie 
AEX (Nederland) 719,63 733,14 + 1,88% 

DAX (Duitsland) 15.431,71 15.614,89 + 1,19% 

CAC (Frankrijk) 6.569,16 6.622,87 + 0,82% 

S&P500 (VS) 4.163,48 4.281,28 + 2,83% 

NASDAQ (VS) 14.048,00 14.349,95 + 2,15% 

 

 

Het belangrijkste nieuws 
Vorige week kwam de Federal Reserve nog met de onverwachte mededeling dat het eerder zal 

gaan beginnen met taperen. In plaats van de rente pas in 2024 te verhogen, besloot de Fed om 

hiermee al in 2023 te beginnen. De was de oorzaak van de opschudding in de markt vorige 

week vrijdag. Deze week was het de beurs aan de Bank of England. De verwachting was dat 

deze het spoor van de Fed zou volgen en ook een renteverhoging zou afkondigen. Maar de Bank 

of England blijft voorlopig vasthouden aan de richting die zij nu opgaan. De beleidsrente blijft 

op 0,1% staan en het opkoopprogramma blijft intact zoals het nu is. De Bank of England is 

optimistisch over het economisch herstel, maar desondanks leidt dat niet tot het afbouwen van 

het opkoopprogramma. Dit maakt dat aandelen kunnen blijven stijgen in de tweede helft van 

het jaar. 

 

 

 

Het sentiment van de markt 
Het sentiment op de beurs is enorm verbeterd de afgelopen week. De NASDAQ is boven de 

bovengrens van een rising wedge patroon uitgekomen en het heeft zich hierboven weten te 

handhaven. Dat betekent dat we het oude patroon kunnen verlaten en dat we kunnen kijken naar 

een nieuwe patroon waarin de index zich ontwikkelt, namelijk een rising channel. Een retest op 

de oude bovengrens maakt het bullish helemaal af, maar zelfs zonder retest zie ik de index 

richting de bovengrens van de channel koersen. Dit opwaartse momentum in de Amerikaanse 

Tech-index heeft bovendien de andere indexen meegetrokken in hun weg naar nieuwe all-time 

highs. De zware weging van tech-aandelen maakt dat andere indexen kunnen profiteren van 

positief sentiment. De AEX en de S&P500 hebben bijvoorbeeld een retest gemaakt op de 

voormalige weerstandslijn, dus voor hen is de weg vrij om nieuwe ATH’s neer te zetten. 
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TRADINGTIPS 26-2021 
Analyse van aandelen  

 

 

In dit gedeelte vind je een aantal analyses van aandelen. De eerste analyses laten aandelen zien 

die deze week zijn uitgebroken en welke, zolang de prijs nog goed is, aangekocht kunnen 

worden. De nieuwe trend is ingezet en posities kunnen worden ingenomen. In de vooruitblik 

komen enkele aandelen aan bod die tegen een uitbraak of inzet van nieuwe trend aanzitten. 

Houd deze aandelen goed in de gaten volgende week, want er doet zich mogelijk een goed 

instapmoment voor. 

 

 

 

Terugblik op de vorige analyse (21 jun– 25 jun) 
 

In dit segment blikken we terug op de analyse van vorige week. Zijn de aandelen uitgebroken 

en hebben zij het juiste aankoopmoment laten zien, of duurt het nog een week voordat het ideale 

instapmoment zich voordoet. Je leest het in dit onderdeel. 

 

 

- Amazon: Het aandeel Amazon is nader tot de weerstandslijn gekomen, maar toen het 

aandeel nog maar $30,- verwijderd was van de resistance, heeft nieuwe verkoopdruk 

het aandeel laten dalen. Het aandeel heeft niet weten te profiteren van de enorme 

positiviteit op de beurs van de laatste dagen. Dat betekent dat de verkoopdruk zo sterk 

is geweest dat het aandeel voorlopig niet verder kan stijgen. Opnieuw een ontwikkeling 

richting de ondergrens vind ik wat ver gaan. Ik zie het aandeel eerder steun vinden op 

een van de Moving Average lijnen en van daaruit een nieuwe poging doen om de 

weerstand aan te vallen. Het is afwachten wat nieuwe price action gaat opleveren. 

 

 

- Alpha and Omega Semiconductors: Het aandeel Alpha and Omega Semicondustors is 

afgelopen donderdag meer dan 5% gestegen. Het heeft helaas net niet de buy-zone 

bereikt die we eerder hadden aangeven. Het heeft namelijk steun gevonden op een iets 

hoger punt en hier de reversal gemaakt door middel van een doji candle op hoog volume. 

Vervolgens is het op een gat geopend boven de kritieke area van $28,50. Dit maakt dat 

onze entry verhoogd kan worden van $26,50 naar tussen de $28,50 - $29,-. Het aandeel 

heeft een top gemaakt tegen de MA50- dus ik verwacht dat het aandeel nog een keer de 

support op $28,50 zal gaan opzoeken. Een entry hier levert ons alsnog ruime 

rendementen op van 25% respectievelijk 50% wanneer de targets worden gehaald. 

  

 

- Alfen: Het aandeel Alfen is eerder uitgebroken dan verwacht, waarmee de 

rechterschouder een stuk hoger ligt dan de linkerschouder. Dat is geen reden tot paniek, 

want we kunnen nu rustig de retest afwachten en dan instappen. Na een H&S komt 

namelijk altijd een retest. De buy-zone ligt nu tussen de €74,- en €75,-. De stoploss gaat 

naar €69,75 en de target blijft staan op €100 - €102. Deze trade levert ons een 

risk/reward-verhouding op van 5,30. Het potentiële rendement is dus 5x zo hoog als het 

verlies bij het raken van de stoploss. 
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Vooruitblik naar volgende week (28 jun – 2 jul) 
 

In dit gedeelte kijken we vooruit naar wat ons de komende week te wachten staat. De aandelen 

die vorige week nog niet zijn uitgebroken en die een nieuwe analyse verdienen komen hier 

nogmaals aan bod. Ook kijken we naar nieuwe aandelen die op het punt staan om uit te breken. 

Houd deze aandelen goed in de gaten en zet ze desnoods in je favorieten op het platform van je 

broker om ze dagelijks te volgen. 

 

 

Apple 

 
 

Het aandeel Apple laat momenteel vrij veel positieve divergenties zien. Zoals je kunt zien heeft 

het aandeel tijdens de 4:1 split een top bereikt en is het daarna gaan consolideren in een 

Opwaartse Driehoek. Binnen dit patroon onderging het aandeel een fake-out (neppe break-out), 

welke de aanleiding is geweest voor de vorming van een Symmetrische Driehoek binnen de 

Opwaartse Driehoek. De uitbraak zou te vroeg zijn geweest binnen het patroon, dus de fake-

out is goed te verklaren. Dit maakt dat de Symmetrische Driehoek tijdelijk leidend werd en het 

aandeel in toom hield. Maar dat is nu voorbij, want het is door de bovenkant van de driehoek 

gebroken, waarmee het aandeel zich kan opmaken voor een nieuwe aanval op bovengrens van 

de Opwaartse Driehoek. Ditmaal is het aandeel wel ver genoeg gevorderd om hier uit te kunnen 

breken en een nieuwe opwaartse trend in te zetten. Momenteel worstelt het nog met een golden 

pocket-area, maar ik verwacht dat het hier zo korte metten mee zal maken. Vervolgens zal het 

de drempel van de supply op $137,50 moeten nemen, maar ik verwacht ook hier dat deze snel 

genomen zal worden. De RSI (paarse vlak) ondersteunt namelijk dat het aandeel negativiteit 

achter zich heeft gelaten. Het doorbreken van het patroon van lower highs in de RSI en het 

zetten van een nieuw patroon van higher lows maakt dat we veel positiviteit kunnen 

verwachten. Daar komt bij dat de fundamentals (cijfers) van het bedrijf buitenaards goed zijn. 

Na de split is het P/E- technisch opnieuw een heel aantrekkelijk geworden. En met de oplopende 

winsten en een kaspositie van ruim 250 miljard is dit een aandeel waarin ik wil investeren. De 

ideale entry is na een officiële uitbraak uit de Opwaartse Driehoek en na de retest op de 

voormalige weerstand. De entry staat dus na de juiste ontwikkeling op $137,50, de stoploss op 

$130,50 en de target op $160,- (Fibonacci extension). De target staat op waar het aandeel voor 

het eerst zal consolideren, maar ik zou dit aandeel voor de lange termijn aanhouden. 
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Berkshire Hathaway 

 
Dan nu een aandeel voor de lange termijnbeleggers, Berkshire Hathaway. Dit aandeel is rijp 

voor een instap. Ik denk dat iedereen dit bedrijf en aandeel wel kent. Het is namelijk dé 

belichaming van een solide investering. Gezien het feit dat het zo’n solide investering is het 

lastig om een ideaal instapmoment te vinden. Tijdens de stijging is het dan ook de kunst om 

juist dat de doen. Je wilt namelijk wel in de stijging kopen, maar wel voor een zo laag mogelijke 

koers. Dat moment doet zich momenteel voor. In de grafiek is namelijk te zien dat het aandeel 

bodems heeft gemaakt op een RSI (paarse vlak) van 30 of lager (zie de zwarte pijlen) en onder 

de MA50-lijn. Precies dat is ook wat zich nu voltrekt. Het aandeel maakt namelijk een bodem 

op een RSI in de oversold-range (-30) en onder de MA50-lijn. Daarnaast vindt het aandeel steun 

op een voormalig weerstandsniveau. Naast het feit dat het aandeel er technisch mooi bij ligt, 

heeft het bedrijf ook enorm sterke fundamentele waarden. Het bedrijf maakt op kwartaal 

tientallen miljarden winst en de winst per aandeel is op jaarbasis 17, zoals in het laatste jaar 

gepresenteerd. En met een P/E-ratio van slechts 6,31 op dit moment, zijn dit cijfers om je 

vingers bij af te likken. Het bedrijf koopt bovendien geregeld eigen aandelen in, wat maakt dat 

er schaarste optreedt die de koers van het aandeel hoger zet. Er komt daarmee een nieuwe vrager 

op de markt die uitstaande verkooporder opkoopt zonder daar eigen verkooporders van te 

maken. Alleen maar positieve berichtgeving dus. De entry bevindt zich tussen de $273,- en 

$280,-. Natuurlijk wil je het aandeel zo goedkoop mogelijk kopen, maar als het gaat om een 

lange termijn belegging is de perfecte entry wat minder relevant. Dat betekent dat we ten 

aanzien van dit aandeel geen stoploss of target gaan bepalen. Ben je een lange termijnbelegger, 

en ben je op zoek naar een solide investering? Dan is Berkshire Hathaway een aandeel voor 

jou. 
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Adobe 

 
Het aandeel Adobe biedt een mooie entry-gelegenheid. Het aandeel is namelijk opwaarts 

uitgebroken uit een Broadening Formation. De uitbraak werd in gang gezet door het doorbreken 

van de bovengrens op hoog volume en een slotkoers die ruim boven deze bovengrens ligt. We 

hebben daarmee te maken met een definitieve uitbraak. Hoewel we te maken hebben met een 

definitieve uitbraak, mogen we verwachten dat het aandeel nog een pullback zal maken richting 

de uitbraakzone. Als we namelijk kijken naar de RSI zien we dat het aandeel zich momenteel 

binnen de overbought-range bevindt. Dat duidt erop dat het aandeel een top aan het maken is 

en dat het een tijdelijke daling tegemoet zal gaan. Van die daling kunnen wij mooi gebruik 

maken door daar onze entry neer te zetten. Het aandeel is namelijk geneigd om een nieuwe 

bodem te vormen binnen de groene zone bij de bovenste zwarte pijl. Dat is namelijk het moment 

waarop het aandeel een nieuwe bodem zal vormen op de opwaartse zwarte lijn in de RSI, bij 

de onderste zwarte pijl. Op precies dat moment kunnen wij instappen. Want als die bodem 

eenmaal is gemaakt, zal het aandeel definitief afstand nemen van het patroon. De afstand die 

het aandeel zal nemen van het patroon is berekend op ruim 20%, namelijk het verschil tussen 

de onder- en bovenkant van het patroon. Deze gegevens leveren ons een entry van $333,- en 

een target van $657,- op. De stoploss kunnen we zetten op $497,-, net onder de psychologische 

grens van $500,- en waar het aandeel eerder 3 toppen heeft gecreëerd. Deze trade heeft een 

risk/reward-ratio van 3,49. Wij kunnen dus 3,5x zoveel winst maken tegen het potentiële verlies 

bij het raken van de stoploss. Niet alleen technisch staat het aandeel er dus enorm aantrekkelijk 

voor, maar ook fundamenteel is dit een sterk aandeel. Het bedrijf weet namelijk miljarden winst 

te maken op kwartaalbasis en de winst per aandeel is op jaarbasis met meer dan 50% gestegen. 

Met de P/E-ratio van 50 is het aandeel niet goedkoop gewaardeerd, maar als we kijken naar het 

verleden zien we dat het aandeel altijd rond dit niveau heeft geschommeld. Super aandeel!  
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BONUS 
 

Gravity 

 
Het volgende aandeel dat we gaan bespreken is het aandeel Gravity. Dit is een analyse voor de 

wat agressievere trader. Het is een uitgebreide analyse, dus ook als je niet zo’n actieve belegger 

kun je hier alsnog heel veel van leren. Om te beginnen zien we het aandeel een top heeft 

gemaakt nadat het opwaarts is uitgebroken uit een Symmetrische Driehoekpatroon. Na de top 

volgde een daling, welke is gaan consolideren binnen dezelfde range als de Symmetrische 

Driehoek. Maar in plaats van de neerwaartse beweging te consolideren (en vervolgens te 

continueren), is de neerwaartse trend zich aan het omkeren in een opwaartse door middel van 

een Omgekeerde Hoofd-en-Schouderspatroon. Het aandeel is nu de laatste hand aan het leggen 

aan de ontwikkeling van het patroon, namelijk de vorming van de rechterschouder. De 

rechterschouder wordt altijd gevormd op ongeveer hetzelfde prijsniveau als de linkerschouder 

en lager dan het hoofd (in dit geval hoger bij een Omgekeerde H&S). Het dieptepunt van de 

rechterschouder bevond zich precies in de golden pocket van de Fibonacci retracement, 

waarmee het tegelijkertijd het gat bij de zwarte pijl wist te dichten. Echter, het aandeel is nog 

op zoek gegaan naar een iets lager punt om steun te vinden. Het aandeel heeft namelijk de 

weekly low ter hoogte van $102,50 op gezocht en deze uitgenomen. Het heeft hiermee een 

volgend Fibonacci level bereikt en tegelijkertijd een bodem gezet binnen de oversold range van 

de RSI. Dat laatste geeft aan dat er vanuit zo’n punt altijd een stijging volgt. We kunnen dus 

verwachten dat het aandeel in de loop van volgende week gaat stijgen en de neklijn van het 

patroon gaat opzoeken. Vervolgens zal het aandeel uitbreken door de neklijn en een nieuwe 

opwaartse trend inzetten, zoals het groene verloop aangeeft. De target van een dergelijk verloop 

staat op een koers van $213,-, te weten het verschil tussen de piek van het hoofd en de neklijn 

opgeteld bij de koers van uitbraak. De entry kan nu genomen worden ter hoogte van $102,50 - 

$109,- of (voor een veiligere entry) bij de uitbraak op $144,-. Bij een entry in het eerste geval 

staat de stoploss op $89,50. In het tweede geval hangt het er nog van af waar het aandeel een 

volgende low maakt voordat het uitbreekt, voordat we een stoploss kunnen bepalen. Ik ga ten 

aanzien van dit aandeel uit van het eerste scenario en ik ben de trade dan ook aangegaan. De 

fundamentals van het bedrijf onderschrijven namelijk dat het aandeel te laag gewaardeerd staat 

om een verdere daling te verwachten. Een jaarlijkse EPS van 7 (stijging van 50%) en tot twee 

keer aan toe een EPS van ruim 3 op kwartaalbasis, zijn voor mij tekenen dat het bedrijf enorm 

goed presteert. Bovendien is de P/E-ratio van 10,9 nog erg aan de lage kant. Alle confluences 
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bij elkaar opgeteld maken dit aandeel een enorm aantrekkelijke investering. En met het verloop 

zoals we dat geschetst hebben, levert deze trade ons een risk/reward-ratio op van 5,66. Dit 

betekent dat wij 5x zoveel winst maken als het scenario zich op de juiste manier voltrekt tegen 

het potentiële verlies als onze stoploss wordt geraakt. Dit alles maakt dat dit een trade is die ik 

graag aan wil gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicaet Stocktracking  
 

 

In dit gedeelte worden de analyses bijgehouden, nadat ze gemaakt zijn. De aandelenanalyses 

worden in het excel-bestand gemonitord en in drie categorieën ingedeeld.  

 

In de eerste categorie vinden de aandelen waarvan de entry nog moet plaatsvinden, oftewel de 

calls die nog “open” staan. In de tweede categorie staan de aandelen die de entry hebben geraakt 

en die dus “lopend’ zijn. In de derde en laatste categorie vinden we de aandelen die “gesloten” 

zijn. Hierbij is ofwel de (een van de) target(s) ofwel de stoploss geraakt. De winst- of 

verliespercentages worden hier ook bij aangegeven. Let ook goed op, want soms kunnen 

aandelen uit de “open” categorie worden verwijderd wanneer het potentiële instapmoment 

voorbij is. Als het patroon bijvoorbeeld niet heeft gehouden of een uitbraak te laat heeft 

plaatsgevonden, dan is in de meeste gevallen de entry niet meer juist. Dan moeten we het 

aandeel vergeten en op zoek gaan naar anderen. In dat geval worden deze aandelen uit het 

overzicht verwijderd. 

 

Via de volgende link krijg je toegang tot het StockTracking overzicht. Het overzicht wordt 

regelmatig geüpdatet. 

 

 

Syndicaet StockTracker 
De link naar de Stocktracker volgt na aanschaf van het product! 

 
 

 

 

 

 


