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Wekelijkse mutatie van 5 belangrijke indices 
 
Index Startkoers Eindkoers Mutatie 
AEX (Nederland) 653,87 677,41 + 3,60% 
DAX (Duitsland) 13.927,97 14.495,89 + 4,08% 
CAC (Frankrijk) 5.782,65 6.046,55 + 4,56% 
S&P500 (VS) 3.841,03 3.945,40 + 2,71% 
NASDAQ (VS) 12.669,65 12.941,61 + 2,15% 

 
Het belangrijkste nieuws 
De beurs is goed hersteld van de correctie van de afgelopen twee weken. De correctie was het 
gevolg van de rente die plotseling opliep. Vooral de Techaandelen hadden het zwaar te 
verduren. Maar de ECB heeft er alles aan gedaan en het zal alles blijven doen om de rente zo 
laag mogelijk te houden. Want alleen op die manier kunnen overheden en centrale banken geld 
lenen tegen een lage rente om daarmee obligaties op te kopen en extra geld de economie in te 
pompen. Zodra de rentes stijgen wordt het minder aantrekkelijk om geld te lenen en om het 
vervolgens via steunpakketten terug de economie in te brengen.  
 
Afgelopen week heeft het Huis van Afgevaardigden ook ingestemd met het megasteunpakket 
van de Amerikaanse president Biden. Met dit pakket wordt er voor een bedrag van minimaal 
1,5 biljoen dollar extra gestimuleerd. Opnieuw een enorme impuls voor de economie en de 
beurzen. Overal zag je de aandelenmarkten flink aantrekken en herstellen tot oude 
hoogtepunten. Hoe lang kan en zal dit nog doorgaan?  
 
Het sentiment van de markt 
Er heerst nog steeds een positief sentiment over de markt. De markten wisten enorm sterk te 
herstellen van de afgelopen correctie. Maar ondanks het sterke herstel lijken er toch breuken te 
ontstaan in de algehele trend. Het is goed mogelijk dat de markt zich aan het klaarmaken is voor 
tussentijdse secundaire trend omlaag of voor een zijwaartse beweging.  
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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 mrt – 12 mrt) 
 
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. 
 
 

- AEX + S&P500: De twee indices hebben zich goed weten te herstellen afgelopen week. 
Beiden zijn weer tot boven de onderste grenslijn gestegen en daarmee dus terug het 
patroon in gegaan. Voorlopig is de trend dus nog niet definitief gebroken. 
 

 
- Adyen: Het aandeel Adyen wist de schroom van de correctie sterk van zich af te gooien 

en wist te ontwijken aan een daling door de onderste grenslijn. Het bevindt zich 
momenteel weer netjes halverwege het patroon. Geen uitbraak door de onderste 
grenslijn dus en ook geen inzet van een neerwaartse trend. 

 
 

- ArcelorMittal: Het aandeel ArcelorMittal lijkt uitgebroken te zijn uit het Kopje met 
Handvatpatroon, maar in mijn ogen voldoet de uitbraak nog net niet aan de voorwaarden 
van de aanzet van een nieuwe trend. De daling na de tweede ontmoeting met de 
weerstandslijn is het net kort om het patroon te completeren. En ook het volume is niet 
van een aanzienlijk hoger niveau dan gemiddeld tijdens de doorbraak van de lijn. Dus 
hoewel het aandeel met voldoende marge boven de grenslijn is gebroken is de uitbraak 
in mijn ogen te voorbarig. Het aandeel zal dus eerder geneigd om nog een pullback tot 
of onder de grenslijn te ondergaan dan om door te stijgen. Indien het aandeel en op de 
voormalige weerstandslijn nu steun vindt, dan is de uitbraak en inzet van een nieuwe 
trend wel een feit. Wacht daarom de re-test even af. Ik zet mogelijk een order op of net 
onder de grenslijn. 

 
 
 



Voortuitblik naar volgende week (15 mrt – 19 mrt) 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Compugroup Medical 

Een potentiële neerwaartse trend 
en mogelijkheid om te shorten. 
Het aandeel bewoog binnen een 
opwaartse channel, totdat het tot 
drie keer aan toe op weerstand 
stuitte op eenzelfde prijsniveau. 
De weerstand was uiteindelijk zo 
sterk het de koers tot onder de 
onderste grenslijn wist te 
brengen. Dit kan de aanzet geven 
tot een nieuwe neerwaartse, maar 
ik zou in de huidige 
marktomstandigheden rustig 
afwachten totdat de uitbraak gere-
test wordt. Dat betekent dat het 
aandeel een pullback tot de 
grenslijn moet ondergaan om in 
diezelfde grenslijn weerstand 
tegen te komen. Als het aandeel 
ter hoogte van die lijn dus op 

weerstand stuit, is de neerwaartse uitbraak een feit. Wacht daarom op de re-test en wacht af of 
de uitbraak bevestigd wordt. 
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Deutsche Telekom 

Het aandeel Deutsche 
Telekom is definitief 
uitgebroken. Het aandeel 
is uitgebroken uit een 
Rechthoekpatroon en het 
is door een punt gegaan 
waarop het voorheen veel 
weerstand ondervond. 
Omdat de weerstand is 
overwonnen, is het 
aandeel in staat geweest 
om zo’n sterke stijging te 
laten zien. In de beweging 
omhoog heeft het aandeel 
dus nergens anders 
weerstand weten te 
ontdekken, tot het punt 
waarop het zich nu 
bevindt. Het aandeel 
bevindt zich nu op 
hetzelfde hoogtepunt als 
waarop het stond net 

voordat corona toesloeg. Het is dus te verwachten dat het aandeel hier opnieuw weerstand 
tegenkomt en een korte daling zal ondergaan. De uitbraak is te sterk om te verwachten dat het 
aandeel terug tot de bovenste grenslijn zal zakken, maar een punt halverwege de grenslijn en 
waar het zich nu bevindt is een mooi moment om in te stappen. Het is overigens ook geen slecht 
idee om te wachten tot het aandeel uitbreekt door de het nieuwe weerstandsniveau. De groene 
cirkels geven de mogelijk instapmomenten aan. 
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1&1 Drillisch 

Het aandeel 1&1 Drillisch 
lijkt een bodem te hebben 
bereikt na een zeer lange 
daling. De daling wordt met 
iedere nieuwe bodem wat 
vlakker tot het uiteindelijk 
een ronding creëert in de 
onderkant. Die ronding lijkt 
de bodem te markeren en 
vanaf hier zal het aandeel 
alleen maar omhoog kunnen 
gaan. En als je ziet waar het 
aandeel vandaan komt, dan 
is er nog voldoende 
potentieel voor koerswinst. 
Momenteel is het aandeel op 
weg om het eerste 
weerstandsniveau aan te 
vallen en van daaruit nieuwe 
hoogtepunten te creëren. 
Als het eerste 

weerstandsniveau getackeld is, is het aandeel prima in staat om via Schelpenpatronen de 
stijging in te zetten en iedere keer nieuwe hoogtepunten te maken. 
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