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WEEKOVERZICHT: 29 mrt – 2 apr 
 
 
 
 
 
 
 
Wekelijkse mutatie van 5 belangrijke indices 
 
Index Startkoers Eindkoers Mutatie 
AEX (Nederland) 681,70 696,62 + 2,17% 
DAX (Duitsland) 14.648,69 14.742,83 + 0,64% 
CAC (Frankrijk) 5.997,96 5.988,81 -  0,15% 
S&P500 (VS) 3.906,19 3.971,41 + 1,67% 
NASDAQ (VS) 12.834,93 12.969,16 + 1,05% 

 
 
Het belangrijkste nieuws 
De coronabesmettingen lopen weer hard op in de wereld. Je ziet ook steeds meer landen weer 
op slot gaan nu de derde volop aan de gang is. Maar waar sommige landen weer dicht gaan, zie 
je ook al landen waar de vaccinatiegraad hoog genoeg is om de maatregelen weer te 
versoepelen. Kijk naar een Israël, Gibraltar en ook de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk komen er aan. Er is dus licht aan het einde van de tunnel en dit biedt ook perspectief 
dat vaccineren de enige oplossing is om hier uit te komen.  
 
Maar voordat de wereld daadwerkelijk toe is aan volledige heropening is er nog veel werk te 
verzetten. Want in de meeste landen ligt de vaccinatiegraad nog veel te laag om ook maar te 
denken aan versoepeling. Het is overleven. Maar dat geeft ons mooi de tijd om de markt goed 
in de gaten te houden. 
 
 
Het sentiment van de markt 
Ondanks dat de besmettingen weer in rap tempo toenemen en dat landen opnieuw weer denken 
aan lockdowns, zijn er op de beurzen toch weer nieuwe records gezet. De indices blijven 
onverhinderd doorstijgen en nieuwe all-time highs blijven bereikt worden. De markt blijft dus 
nog enorm Bullish en het sentiment is nog steeds positief. 
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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 (22 mrt – 26 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. 
 
 

- ALD: Het aandeel ALD is afgelopen week boven de weerstandslijn uitgekomen, maar 
het is vervolgens diezelfde dag weer op die lijn gesloten. Geen officiële uitbraak dus. 
Maar dit is wel het teken dat er een definitieve uitbraak aan zit te komen. Wacht op een 
dag met hoog volume. 
 

 
- Beneteau: Het aandeel Beneteau is wat verder afgezakt nadat het in aanraking is 

gekomen met de weerstand. Ik verwacht voorlopig niet dat het aandeel op korte termijn 
zal uitbreken. Kijk daarom verder naar andere aandelen. 

 
 

- Touax: Het aandeel Touax is afgelopen maandag lichtelijk boven de weerstandslijn 
uitgekomen en de rest van de week op dat niveau gebleven. Tot vrijdag. Op vrijdag 
duikelde het aandeel omlaag tot ver onder het patroon. Dit valt niet meer onder de 
categorie shake-out dus ik raad aan om het aandeel links te laten liggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voortuitblik naar volgende week (29 mrt – 2 apr) 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leasinvest 

Er doet zich een goede 
mogelijkheid aan om 
short te gaan in het 
aandeel Leasinvest. Je 
kunt zien dat het aandeel 
net voor Corona een 
Dubbele Top heeft 
bereikt en dat het daarna 
alleen maar bergafwaarts 
is gegaan. Het aandeel is 
op dit moment een 
langdurige Neerwaartse 
Driehoek aan het 
vormen. De verwachting 
is dat de neerwaartse 
trend zal aanhouden en 
het aandeel door de 
onderste grens uit het 
patroon zal breken. Maar 
het is een langdurig 
patroon, dus de uitbraak 
zal nog wel enige tijd op 

zich laten wachten. Wacht totdat het aandeel dichtbij de onderste grenslijn komt en begin het 
dan dagelijks in de gaten te houden. De dag dat het aandeel er doorheen zakt kan meteen de 
uitbraak opleveren. 
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Dubbele Top 
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Recticel 

Het aandeel Recticel 
heeft technisch gezien 
voldoende opwaarts 
potentieel. Het is eerst na 
een lange stijging in een 
Vlagpatroon gekomen. 
Na de uitbraak uit dit 
patroon is het aandeel 
verder gestegen om 
opnieuw tegen weerstand 
aan te komen. Die 
weerstand heeft het 
aandeel opnieuw in een 
consolidatiepatroon laten 
vormen, namelijk een 
Opwaartse Driehoek. Het 
aandeel is nog net niet 
ver genoeg gevorderd om 
uit te breken, maar het 
kan zijn dat het aandeel 
binnen twee weken 
uitbreekt. Zorg dat je dan 

klaar om in te stappen. Wacht in ieder geval op een dag waarop het aandeel meer dan 3% boven 
de bovenste grenslijn sluit op hoog volume en stap dan in. 
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Beyond Meat 

Het aandeel Beyond Meat 
dreigt een nieuwe 
neerwaartse trend in te 
gaan zetten. Het aandeel 
bevindt zich namelijk 
momenteel in een 
Verbredingspatroon en het 
gevolg van zo’n patroon is 
dat het uitbreekt door de 
meest horizontale zijde. In 
dit geval is dat dus de 
ondergrens en daarmee zal 
het een neerwaartse trend 
inzetten. De ondergrens is 
al een keer getest en tot 
twee keer toe is het 
aandeel er al onder 
gekomen. Maar niet veel 
lager vond het aandeel 
tweemaal steun op precies 
hetzelfde prijsniveau en 
daarmee creëerde het een 

Dubbele Bodem. Het aandeel wist tot dusver boven de steunlijn te blijven, maar het kan in mijn 
ogen niet lang meer duren voordat het ook hier doorheen zal zakken. Wacht totdat het aandeel 
door de onderste steunlijn heen is gezakt en ga dan short in het aandeel.  
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