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Wekelijkse mutatie van 5 belangrijke indices 

 

Index Startkoers Eindkoers Mutatie 
AEX (Nederland) 736,52 749,42 + 1,75% 

DAX (Duitsland) 15.527,01 15.670,67 + 0,93% 

CAC (Frankrijk) 6.460,08 6.568,82 + 1,68% 

S&P500 (VS) 4.327,47 4.411,06 + 1,93% 

NASDAQ (VS) 14.680,88 15.110,81 + 2,83% 

 

 

Het belangrijkste nieuws 
Feest op de aandelenmarkt, want veel indices hebben nieuwe records gezet. De AEX, 

NASDAQ en S&P500 staan op nieuwe all-time highs en dat is reden voor een feestje. Waar de 

markt de week nog slecht begon, zijn de verliezen meer dan goed gemaakt. Ondanks het snel 

oplopende aantal besmettingen kijkt de markt toch vooruit naar een groenere toekomst. Verder 

staan alle seinen nog op groen om nog hogere records te gaan zetten. Zo besloot de ECB om 

rente ongemoeid te laten. Aandelenmarkten zijn op dit moment nog gebaat bij een lage rente 

en zolang deze laag blijft, zullen aandelen blijven stijgen. Het geld moet toch ergens heen. Wat 

grappig is om te zien is dat nu het aantal besmettingen weer toeneemt, het aantal beleggers dat 

kiest voor techaandelen ook meestijgt. Beleggers weten namelijk niet wat de grote stijgingen 

gaan betekenen voor het herstel van de economie en kiezen snel weer voor het vertrouwde 

toevluchtsoord als tijdens de coronacrisis, namelijk de techaandelen. Dat is duidelijk af te zien 

aan de stijging die de NASDAQ heeft doorgemaakt, de Amerikaanse techindex. Deze stak er 

met kop en schouders bovenuit in koerswinst ten opzichte van de andere indices. 

 

 

Het sentiment van de markt 
De week begon slecht met een flinke correctiedag. De meeste indices gaven meer dan 2% 

terrein. Hier en daar werd zelfs een intermediate trendlijn gebroken. Gelukkig werden de 

indices opgevangen door de langere termijntrendlijnen. Vanuit daar konden de indices weer 

terrein terugwinnen en zelfs daar voorbijgaan. De AEX heeft een nieuw record gezet, de 

NASDAQ heeft voor het eerst de 15.000 punten bereikt. De Franse CAC is opwaarts 

uitgebroken uit een neerwaartse Verbreding, de S&P500 bevindt zich weer in de gezonde range 

en de Dow Jones koerst weer op de 35.000 punten. Voor de aankomende tijd is het belangrijk 

dat laatstgenoemde index door die grens van 35k weet te breken. De vorige keren dat dit niet 

wist te lukken, zakte de markt flink in. De index is met een bullish candle gesloten, dus ik denk 

dat het deze keer weer door grens weet te breken. 

 

 

 

https://www.tradingview.com/i/tjiQdMPe/
https://www.tradingview.com/i/t40icP5F/
https://www.tradingview.com/i/1wgAk1cN/
https://www.tradingview.com/i/B6n6qE2f/
https://www.tradingview.com/i/0hQle4cp/
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TRADINGTIPS 30-2021 
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 (19 jul– 23 jul) 
 

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. 

 

 

- Ferrari: Het aandeel Ferrari koerst momenteel rondom de bovengrens van de 

Symmetrische Driehoek. Het kopje is al boven de grens uitgekomen, maar dit is nog 

verre van een definitieve uitbraak. Een uitbraak nu zou wel perfect binnen de range van 

een juiste uitbraak passen. Maar ik wil eerst zien dat het aandeel voldoende afstand 

neemt van het patroon op hoog volume en eventueel een retest maakt. Een 

Symmetrische Driehoek laat je namelijk niet zomaar achter je. Pas dan wil ik aan 

instappen denken. Check hier de chart. 

 

 

- Comcast: Het aandeel Comcast beweegt in een perfecte Opwaartse Driehoek en het is 

klaar om de weg omhoog in te zetten en uit te breken. Het heeft beide lijnen van het 

patroon 3 keer gerespecteerd. Een vierde bodem op de ondergrens heeft het aandeel niet 

weten te maken en dat is een sterke indicatie dat het aandeel de andere kant op wil, 

namelijk omhoog. Ook hier staat het aandeel op het punt om uit te breken binnen de 

ideale range voor een uitbraak. Met een driemaal gerespecteerde weerstandslijn wil ik 

graag een definitieve uitbraak zien, met voldoende afstand gesloten boven het patroon 

en op hoog volume (meer dan twee keer het gemiddelde). Dan kunnen we instappen. 

Check hier de chart. 

  

 

- Zilver: Zilver heeft niet gedaan wat ik ervan verwacht had. Zelfs op de correctiedag 

afgelopen maandag duikelden ook edelmetalen naar beneden. En dat terwijl deze vaak 

beter presteren als de aandelenmarkt in zwaarder weer terechtkomt. Dat betekende 

algehele angst in de markt en niet zozeer een fundamentele ommekeer. Hoe dan ook, 

zilver is door de ondergrens van het patroon gezakt en daarmee is het patroon niet langer 

valide. Zilver blijft een goede investering alleen het patroon en de verwachte uitkomst 

daarvan zijn niet meer in stand. Het edelmetaal zal een nieuw setup moeten creëren. Ik 

ben ingestapt en ik houd het in mijn portefeuille. Check hier de chart. 

https://www.tradingview.com/i/TGqi5jsv/
https://www.tradingview.com/i/xE2icf5m/
https://www.tradingview.com/i/tMWMKMtR/
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Vooruitblik naar volgende week (26 jul – 30 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. 

 

 

Aperam 

 
Een leuke 10% profit is te behalen in het aandeel Aperam zodra het door de resistance heen 

weet te breken. Het is dan namelijk uitgebroken uit een Verbreding en is dan klaar voor een 

nieuwe push omhoog. Binnen de Verbreding zit ook een Rechthoek verscholen. Ik wil de data 

van deze Rechthoek gebruiken als targetpunt. Het verschil tussen de onder- en bovenkant van 

de Rechthoek is 11%. Dat percentage tellen we op bij de uitbraakkoers. Dat is waar ik verwacht 

dat het aandeel opnieuw zal consolideren. Het kan om een snelle push omhooggaan. Het bedrijf 

komt namelijk 29 juli met cijfers en ik verwacht wel vuurwerk voor het aandeel. Iedere vorige 

keer werd de estimate vrij ruim verslagen (positief) en dat zal ditmaal ook het geval zijn. De 

EPS-estimate staat voor de 29e op 1,72. Dat is al 18% hoger dan het resultaat van de afgelopen 

cijferpresentatie en twee keer hoog als de vorige estimate. Het gaat het bedrijf dus voor de wind 

en dat is af te lezen in de koers. De trade ziet er als volgt uit. Een entry kan worden genomen 

tegen een koers van €49,35 (ik heb hem al genomen). De target staat op €54,10. Dat is net iets 

onder de maximale target op basis van deze gegevens. We willen wel zeker weten dat we onder 

trade kunnen sluiten. Onze stoploss zetten we onder de laatste demand zone op €45,29. Deze 

trade levert ons een risk/reward-ratio op van 1,17. Dat is wat laag, maar deze setup neigt naar 

een meer bullish scenario dan bearish. Daarom ben ik deze trade aangegaan. 
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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 
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broker om ze dagelijks te volgen. 

 

 

CM.com 

 
CM.com is een vrij nieuwe speler op de markt. Het bedrijf bestaat al vanaf 1999, maar het 

handelt pas sinds anderhalf jaar op de beurs (AScX). Het is een new kid on the block als het 

gaat om onlinecommunicatie en online payment providing. Het groeit in rap tempo en dat is 

terug te zien in de cijfers van het bedrijf. Hier is een link naar een duidelijke samenvatting van 

de fundamentals. Vooral de outlook is interessant! Klik hier voor die outlook. Het technische 

plaatje is overigens wat mijn oog trok. Het aandeel beweegt namelijk in een perfecte Cup with 

Handle. Het heeft één uitschieter omhoog gemaakt op 25 juni, maar dit werd al snel weer de 

kop in gedrukt om het aandeel terug het patroon in te duwen. De vorming van het patroon is 

verder perfect, omdat de Cup een 30%-drop is en de Handle een 10%-drop. Dit zijn de ideale 

drops voor een krachtige Cup with Handle. Het aandeel koerst nu rondom de rand van de Cup 

en ik verwacht dat het binnen de kortste keren uitbreekt. Ik wil echter pas instappen als het 

aandeel definitief is uitgebroken op hoog volume en het meer dan 3% boven de rand is gesloten. 

Dat betekent dat ik pas wil instappen tegen een koers van €34,50. Hiermee heeft het aandeel 

voldoende afstand genomen van het patroon en weet ik dat het aandeel het patroon achter zich 

kan laten. De target en stoploss behandel ik samen. In plaats van een target te berekenen en een 

stoploss te gebruiken, maken we gebruiken van een trailing stop. Een trailing stop is een 

stoplossorder die je alsmaar blijft verhogen zolang de koers blijft stijgen. De grijze stippellijn 

geeft aan hoe ik deze wil hanteren. In de Stocktracker houd ik het bij, dus bekijk die regelmatig 

om de stand van zaken te bekijken. Deze call is zowel technische als fundamenteel. Ik verwacht 

veel van dit aandeel en daarom wil ik het ook als een wat longer term hold beschouwen. 

Vandaar geen target en wel de trailing stop als ondergrens. De helft van de aandelen zijn 

bovendien nog in het bezit van de oprichters (CEO & COO). Dat kan een extra risico opleveren, 

omdat zij in een keer 10% van de aandelen kunnen verkopen. Maar het getuigt ook van kracht. 

Het management is daarmee namelijk enorm gebaat bij het groeien van het bedrijf en het meer 

waard worden van de aandelen. Ik geef het tweede scenario het voordeel van de twijfel. 

https://www.cm.com/cdn/web/file/investor-relations/cmcom2021q1tradingupdate.pdf
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Proximus 

 
Eerder heb ik het aandeel Proximus aangedragen als entry vanwege bodemvorming in de 

onderkant van 15-jarige zijwaartse channel/Rechthoek, in combinatie met een positieve 

divergentie in de RSI en sterke fundamentals. Op dat moment bevond het aandeel zich tevens 

in een falling wedge patroon, welke waarschijnlijk zijn om opwaarts uit te breken. Die uitbraak 

heeft afgelopen week plaatsgevonden en ik ben extra ingeschaald tijdens de uitbraak. Het 

aandeel vormt momenteel de retest tegen de voormalige weerstand. Ik ben fan geworden van 

het aandeel. Het heeft sterke fundamentals, het dividend is met jaarlijks €1,20 (bruto) enorm 

goed en het is bestend tegen correcties en een eventuele bearmarkt. Het bevindt zich in de 

bodem van de Rechthoek, dus ik zie het aandeel niet veel verder gaan zakken. Tijdens vorige 

bearmarkten heeft het ook stand gehouden in deze bodem. Daarnaast bestaat voor het aandeel 

altijd nog de mogelijkheid om de bovenkant van de Rechthoek te bereiken, wat een gain van 

+100% oplevert. Al deze factoren spelen mee in mijn overweging om extra in te schalen. Ik 

heb zelfs een tweede inschaalmoment op het oog als het aandeel rap blijft stijgen. Het tweede 

inschaalmoment is wanneer het aandeel een nieuwe range betreedt door resistance te passeren 

en daar nieuwe steun te vinden. Zie de groene pijlen waar mijn inschaalmomenten zich 

bevinden. Dit zijn de koersniveaus waarop ik extra wil inschalen. Inschaalmoment 1: €16,97 

(uitbraak uit falling wedge). Inschaalmoment 2: €19,50 (betreden van nieuwe range). Bekijk 

hier de grafiek op een wekelijkse timeframe. Dit is een aandeel dat ik voor de langere termijn 

in mijn portefeuille wil houden. Het dividend, de bestendigheid tegen correcties en bearmarkten 

en de potentiële gain van meer dan 100% spelen hierin een belangrijke rol. 

 

 

https://www.tradingview.com/i/1m68wREa/
https://www.tradingview.com/i/1m68wREa/
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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 

iedere dag geüpdatet. 

 

 

Syndicaet StockTracker 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFbh1Ye7Crn_BMbx79FCDcMRpvX6ne0Zv1-
jndYPvSI/edit?usp=sharing 
 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFbh1Ye7Crn_BMbx79FCDcMRpvX6ne0Zv1-jndYPvSI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFbh1Ye7Crn_BMbx79FCDcMRpvX6ne0Zv1-jndYPvSI/edit?usp=sharing

