TRADINGTIPS 12-2021
WEEKOVERZICHT: 22 mrt – 26 mrt

Wekelijkse mutatie van 5 belangrijke indices

Index

Startkoers

Eindkoers

Mutatie

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

677,41
14.495,89
6.046,55
3.945,40
12.941,61

681,70
14.648,69
5.997,96
3.906,19
12.834,93

+ 0,63%
+ 1,05%
- 0,80%
- 0,99%
- 0,82%

Het belangrijkste nieuws
Kleine verschillen deze week. Alle verschillen blijven ongeveer binnen de marge van 1% ten
opzichte van vorige week. De verkiezingen in Nederland hebben ook geen grote impact gehad
op de stand van de Nederlandse aandelenmarkt. Alhoewel, de AEX laat wel een stijging zien,
waar de meeste andere indices zijn gedaald. Wie weet had de AEX ook gedaald ware het niet
voor de verkiezingen die weinig verrassingen kenden. De beurs reageerde er goed op dat de
zittende regering gewoon kan blijven zitten. De markt is meestal gebaat bij zo min mogelijk
veranderingen.

Het sentiment van de markt
Er heerst nog steeds een positief sentiment over de markt. De zijwaartse beweging lijkt echter
wel ingezet. Maar zolang het een zijwaartse beweging is en voorlopig blijf, is er nog weinig
aan de hand. De opwaartse trend kan altijd vervolgd worden. Het wordt pas penibel als de markt
daadwerkelijk begint te dalen. Maar zo ver zijn we definitief nog niet.
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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 (15 mrt – 19 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.
-

Compugroup Medical: De neerwaartse uitbraak is nog niet gere-test. De bullmarkt in de
algemene markt zal het aandeel nog wel richting de grenslijn stuwen. Wacht daarom
rustig af tot het aandeel de grens weer bereikt en zet dan je short order.

-

Deutsche Telekom: Het aandeel Deutsche Telekom is boven de bovenste grenslijn
gebleven. Een krachtig signaal dat het aandeel het vorige patroon achter zich heeft
gelaten. Zet een kooporder uit op een koers van net boven de € 16,-. Dat is de koers ter
hoogte van een langdurig weerstandniveau waar het aandeel doorheen is gebroken.

-

1&1 Drillisch: Het aandeel 1&1 Drillisch is nog niet uitgebroken. Het zal waarschijnlijk
eerst nog een daling ondergaan om het patroon te vervolmaken. Wacht dus rustig af tot
het aandeel door het weerstandniveau heen breekt en stap dan in.

Voortuitblik naar volgende week (22 mrt – 26 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.

ALD
Het aandeel ALD bevindt
zich in een Opwaartse
Driehoek. Je ziet dat het
aandeel flink is gestegen
en op een gegeven
Opwaartse Driehoek
moment op weerstand
stuit. Het aandeel raakt
meermaals het plafond
meer iedere bodem die
vervolgens
wordt
gecreëerd is hoger (minder
laag) dan de vorige. Dat
maakt dat er een diagonale
ondergrens is te tekenen
door bodems. Het aandeel
bevindt zich op het juiste
punt binnen het patroon
om uit te breken, namelijk
na ongeveer driekwart
vordering. Het aandeel zal
binnenkort
door
de
bovenste grenslijn heen
breken en een nieuwe opwaartse trend inzetten. De weerstand waar het aandeel doorheen zal
breken bevindt zich ter hoogte van een koers van € 12,82. Wacht tot het aandeel uitbreekt en
tot het ver genoeg boven de lijn sluit. Stap in wanneer de uitbraak is bevestigd, zie groene cirkel.
Verwachte uitbraak

Beneteau
Een stijging zoals het
aandeel Beneteau heeft
Weerstandniveau
ondergaan is een van de
meest
betrouwbare
stijgingen
dat
een
aandeel kan doormaken.
Betrouwbare stijging
Het is een lange
stijgende lijn zonder veel
pieken en dalen. Er is,
met andere woorden,
enorm veel aanhoudende
vraag die de koers van
het aandeel omhoog
stuwt. Het zou mooi zijn
om hier gebruik van te
maken, maar de vraag is
altijd wanneer je binnen
zo’n beweging in kan
stappen. Niet ieder
moment leent zich daar
namelijk voor. Instappen
moet wel op een
betrouwbaar signaal gebaseerd worden. En dat signaal doet zich nou juist momenteel voor. Het
aandeel is tot twee keer toe tegen weerstand aan gekomen ter hoogte van een koers van € 13,10
en hiermee is de stijging tijdelijk een halt toe geroepen. Als het aandeel voorbij deze lijn is zal
de stijging waarschijnlijk weer worden voortgezet. Wacht daarom tot het aandeel de koers van
€ 13,10 heeft gepasseerd om er zeker van te zijn dat de weerstand weg is en stap dan in, zie
groene cirkel.

Touax

Verwachte uitbraak

Het aandeel Touax is alsmaar
nieuwe hoogtepunten aan
maken. Er hebben zich
tijdens de vorming van de
nieuwe hoogtepunten mooie
instapmoment voorgedaan.
En ook nu doet zo’n
instapmoment ook weer
voor. Het aandeel is namelijk
weer op een plafond gestuit
Rechthoek
en het is waarschijnlijk dat
het ook hier weer doorheen
zal breken. De koers is het
afgelopen
jaar
al
Neerwaartse channel
verdriedubbeld, dus het is
onwaarschijnlijk dat het
Symmetrische Driehoek
aandeel nu abrupt zijn
opmars zal stokken. Het
aandeel zal eerder door de
bovengrens
van
de
Opwaartse Driehoek breken.
Het aandeel bevindt zich namelijk op het juiste moment om hieruit uit te breken en de opwaartse
trend vervolgen. Wacht tot het aandeel uitbreekt en de uitbraak is bevestigd en stap dan in.
Opwaartse Driehoek

