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Wekelijkse mutatie van 5 belangrijke indices

Index

Startkoers

Eindkoers

Mutatie

AEX (Nederland)
DAX (Duitsland)
CAC (Frankrijk)
S&P500 (VS)
NASDAQ (VS)

653,24
14.070,95
5.659,26
3.887,27
13.609,93

676,83
14.045,17
5.703,67
3.935,40
13.808,13

+ 3,61%
- 0,18%
+ 0,78%
+ 1,24%
+ 1,46%

Het belangrijkste nieuws
Afgelopen week zijn er wederom nieuwe records gezet op de beurzen. Ondanks de vertraging
die sommige landen oplopen bij het vaccineren, lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de
aandelenmarkten. Het geld kan maar één kant op en dat is het financiële systeem in. Zolang ook
de rentes laag blijven blijft investeren in aandelen de way to go. Afgelopen week is de rente
overigens voor het eerst in tijden weer eens gestegen. Deze stijging is slechts marginaal en
analisten achten dit verwaarloosbaar, maar dit zou wel eens het begin kunnen zijn van een
correctie. Zoals altijd zal ik jullie hiervan op de hoogte houden.

Het sentiment van de markt
De beurzen zijn nog altijd zeer positief gestemd. Hoewel alleen de Duitse DAX aan kleine min
noteerde aan het eind van de week, blijven de meeste indices groen kleuren. De grootste
winnaar van de week was de AEX. Onder aanvoering van de grote Tech fondsen Adyen, AMSL
en ASM International maakte de index een flinke sprong omhoog. De markt is nog altijd sterk
bullish. Er kunnen dus voornamelijk longposities worden ingenomen.
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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 (8 feb – 12 feb)
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.
-

eBay: Het aandeel eBay bevindt zich nog altijd mooi boven de uitbraakgrens. Sinds de
uitbraak is de koers niet beneden het plafond gekomen. Dat is het teken dat de uitbraak
juist en definitief was (en is). De nieuwe trend is ingezet en het aandeel zal alleen maar
blijven stijgen.

-

Siemens Gamesa Renewable Energy: Het aandeel Siemens Gamesa Renewable Energy
heeft zich opgewerkt tot de bovenkant van de channel. De lijn is nog niet gebroken, dus
het aandeel bevindt zich nog altijd in het patroon. Maar het toucheren van de bovengrens
is zeker een teken dat een uitbraak uit de channel aanstaande is. De uitbraak geschiedt
ofwel binnen een aantal dagen, ofwel het aandeel maakt nog één keer een beweging
omlaag richting de ondergrens alvorens het alsnog uitbreekt door de bovengrens. In de
gaten blijven houden dus.

-

Texas Instruments: Het aandeel Texas Instrument heeft zijn stabiele weg omhoog
vervolgd. De afgelopen week kende het aandeel slechts één verliesdagen tegen vier
winstdagen. Over het aandeel hangt dus nog steeds voldoende positief sentiment.

Voortuitblik naar volgende week (15 feb – 19 feb)
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.

Delivery Hero

Verwachte uitbraak

Neerwaartse channel

Wacht op hoog volume

Ik denk dat jullie inmiddels wel
bekend
zijn
met
deze
ontwikkeling. Opnieuw een
neerwaartse channel, ditmaal in
het aandeel Delivery Hero.
Zoals jullie inmiddels weten is
een aandeel sterk geneigd om
tijdens/na een neerwaartse
channel uit te breken door de
boven
grenslijn
en
een
opwaartse trend in te zetten. Ook
hier ligt dat in de lijn der
verwachting. Beide lijnen zijn
weer exact elkaars kopie en het
aandeel beweegt perfect binnen
deze bandbreedte. Het aandeel
zal vroeg of laat uitbreken door
de bovenste grenslijn. Wacht op
een dag met flink verhoogd
volume en dan kun je instappen.

Air France-KLM
In het aandeel Air France-KLM
doet zich een Symmetrische
Driehoekpatroon voor. Na een
flinke stijging is het aandeel in
een gebied van twijfel
Symmetrische Driehoek
terechtgekomen. Het aandeel
weet op dit moment niet of het
de stijging wil doorzetten of dat
het toch weer zal inzakken. De
koers is aan het begin van het
patroon onderhevig aan flinke
schommelingen, maar deze
worden steeds kleiner naarmate
het aandeel verder in het
patroon komt. Het aandeel is
zich aan het klaarmaken voor
Afnemend volume
een uitbraak. Een kenmerk van
een Symmetrische Driehoek is
dat de uitbraak zowel door de
bovengrens als door de
ondergrens kan plaatsvinden. Het aandeel precies genoeg gevorderd in het patroon om de
uitbraak in gang te namelijk. De beste uitbraken uit zo’n patroon komen namelijk voor na
driekwart vordering binnen het patroon. Bovendien is te zien dat het volume gemiddeld
genomen afneemt gedurende het patroon. Kortom, het ziet er naar uit dat het aandeel binnenkort
uit zal breken door een van de beide grenslijnen. Als de uitbraak door de bovenste grenslijn is,
dient het gepaard te gaan met een enorme toename in volume om het aandeel voldoende afstand
te kunnen laten nemen van het patroon. Een neerwaartse uitbraak hoeft niet altijd gepaard te
gaan met een toename in volume. In zo’n geval kan het aandeel gewoonweg door de onderste
grenslijn heen zakken en op die manier een neerwaartse trend inzetten. Wat het aandeel ook
van plan is, zorg dat je de aanstaande uitbraak niet mist! Zie de groene en rode pijl voor de
verwachte uitbraken.

Heijmans (daggrafiek)
Het aandeel Heijmans is
zich aan het opmaken voor
Weerstand
een uitbraak door een
weerstandsplafond.
De
weerstand bevindt zich op
een koers van € 11,60 en het
aandeel is hier meermaals
tegen aangekomen. Een
duidelijk gevalletje dus.
Maar dit geval is interessant.
Je kunt namelijk zien dat het
volume extreem hoog is
voordat het aandeel is
uitgebroken.
Normaal
gesproken zou je bij zo’n
enorme toename in het
volume verwachten dat het
Extreem hoog volume
aandeel zou uitbreken, maar
hier neemt het volume toe
net voor de uitbraak.
Waarom dit interessant is,
laat ik zien in het volgende
voorbeeld. In het volgende voorbeeld laat ik dezelfde grafiek zien, maar dan alleen van de
laatste dag(en). Uit die grafiek is, in combinatie met deze grafiek, een hoop informatie te halen.

Heijmans (12 februari 2021)
Dit is de grafiek van
Heijmans op de dag van
het hoge volume (12
februari 2021). Je kunt
Weerstand
zien dat het aandeel bij de
opening op 12 februari
Opening 12-02
omhoog
wilde.
Het
aandeel opende hoger op
een redelijke toename van
volume.
Vanaf
de
opening is de koers
Koersval van bijna 10%
blijven stijgen, totdat het
na raken weerstand
in aanraking kwam met de
weerstand. Je ziet dat het
aandeel, nadat het tegen
Enorm
de uitstaande weerstand
sterke
aankomt, een duikvlucht
Extreem hoog volume bij het
recovery
maakt en dat het volume
toucheren van de weerstand
enorm hoog is tijdens
deze duikvlucht. Hieruit
kun je aflezen dat het er
een enorme verkoopdruk
is geweest die de koers in korte tijd liet kelderen. Op zichzelf zou dit geen goed nieuws zijn,
maar wat er na de duikvlucht met de koers gebeurt is interessant. Dit is waar het om gaat. De
koers krabbelt namelijk snel weer op nadat het in rap tempo bijna 10% was verloren. Dat
betekent dat er enorm veel opwaarts sentiment over het aandeel heerst. Ondanks dat het aandeel
binnen de kortste keren bijna 10% verloor, was het toch in staat om zo goed als dit hele verlies
in dezelfde dag goed te maken. Dat is een zeer positieve ontwikkeling, want het aandeel bevindt
zich momenteel alweer in de top van zijn beweging, opnieuw dicht bij het weerstandsniveau.
Het aandeel is zich dus aan het opmaken om dit keer wel door het plafond heen te breken, want
je weet nu dat er inmiddels voor 100.000 aandelen aan weerstand uit het plafond is
weggenomen. De kans is dus groot dat de volgende beweging opwaarts wél krachtig genoeg is
om het aandeel door het plafond te laten breken en een nieuwe opwaartse trend in te laten zetten.

