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Index Startkoers Eindkoers Mutatie

AEX (NL) 689,01 724,26 + 5,12%

DAX (DE) 6.462,10 14.610,02 + 4,93%

CAC (FR) 13.923,59 6.871,80 + 6,34%

S&P500 (VS) 3.843,80 3.890,00 + 1,20%

NASDAQ (VS) 10.952,00 11.024,30 + 0,66%

Wekelijkse mutatie van 5 belangrijk indices

Fundamentele macro-analyse - Het laatste nieuws
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Europa aan kop afgelopen. Ruime winsten voor Europese aandelen, geholpen door lager
uitgevallen inflatiecijfers uit Duitsland. Amerika blijft enigszins achter, ondanks een
ijzersterke sterke rally net voor het weekend.

Het was de week van de banenrapporten. Woensdagmiddag kwam het cijfers van de
werkloosheid uit in Amerika. Daar werd nog gematigd positief op gereageerd. En vrijdag
kwam daar het officiële banenrapport overheen, de NonFarm Payroll-cijfers. (NFP). Dit
cijfer meet het aantal banen dat erbij gekomen is in de maand, met uitzondering van de
agrarische sector. Hier kwam een interessant cijfer uit. Hoewel de uitkomst hoger was
dan verwacht, was het lager dan een maand geleden. Ondanks een cijfer boven de
consensus, reageerden beleggers enorm positief op de verlagende ten opzichte van een
maand eerder. Dat heeft te maken met het volgende.

De Fed blijft de rente verhogen, in ieder geval niet verlagen, zolang de arbeidsmarkt sterk
blijft. Met een dalend banencijfer is er voor de Fed dus iets meer reden om het beleid te
versoepelen. En dat is waar beleggers zo positief op reageerden. In mijn ogen is dit een
super sterk signaal. Want ondanks het geweld van de inflatie en de rente, blijft de
economie sterk. Dat is broodnodig om de aanstaande recessie veilig door te komen.
Zeker nu de inflatie echt de daling heeft ingezet, lijkt het ergste achter de rug.

Komende week staat op donderdag het belangrijke inflatiecijfer uit de VS gepland. Hier
zullen veel beleggers naar kijken en op anticiperen. Hoe lager deze uitvalt, hoe beter. Dit
kan de aanzet zijn van het vervolg van de rally. De week goed bullish gesloten.
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Technische macro-analyse - De trend in de markt

Er heeft zich wat manipulatie voorgedaan in de indices rondom de symmetrische driehoeken. Het
fundamentele nieuwe speelt daarbij natuurlijk ook een rol. Maar de steun heeft wel sterk gehouden
en dat is positief. Over komende week ben ik ook vrij positief. Op weekbasis zijn de indices met
een bullish candle gesloten, wat een indicatie is voor een vervolg van de rally. Tel daar een
mogelijk positief inflatiecijfer en een bearish DXY bij op, en je hebt een mooi recept voor verder
herstel. De bullish divergence op de weekly had ik zelfs over het hoofd gezien. Dat is op de lange
termijn ook positief signaal. Ik stel mijn lange termijn verwachtingen bij naar neutraal van bearish
en korte termijn naar bullish. Ik kijk bovendien voor meer groeiaandelen die op een bodem liggen.

NASDAQ S&P500

Dow Jones AEX

CAC DAX

- Korte termijn (1 week): Bullish. Neutraal. Markt gaat op zoek naar higher low.
- Middellange termijn (3 maanden): Neutraal. Afhankelijk van waar de nieuwe bodem komt of marktstructuur verandert.

- Lange termijn (1 jaar+): Neutraal; De aandelenmarkt zit in een bearmarkt en de fundamentals zijn bearish.



Net als in de indices heeft de dollar-koers heftig gereageerd op het fundamentele nieuws.
De koers leek neerwaarts uit te breken, maar macro-economische factoren gooiden roet
in het eten. Koers steeg flink, maar kreeg vrijdag weer een klap als gevolg van het
positieve banenrapport. In het verlengde daarvan is mijn verwachting dat de DXY ditmaal
wel afstevent op de daily demand zone (groene cirkel). Maar eenmaal daar aangekomen,
denk ik dat er een reactie op zal komen; al dan niet heftig. Op de andere demand zone is
ook gereageerd. Met het inflatiecijfers kan het er net zo goed dwars doorheen zakken.

De goudkoers is opwaarts uitgebroken uit het opwaartse wigpatroon. Normaliter breekt
de koers aan de onderkant uit zo'n patroon, maar in dit geval is de kracht van goud zo
sterk dat het opwaarts uitbrak. Ik verwacht echter dat de koers rond 1875 wel op
weerstand stuit. Dat narratief zou overeenkomen met een opwaartse reactie in de DXY.
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De secundaire assetmarkt (DXY & Goud)



Aandelenanalyse - Terugblik op de vorige analyses
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Zoom

Visa

Bayer

Het aandeel Zoom heeft geprofiteerd van de rally in de algemene markt en een mooie
stijging achter de rug. Ik begin steeds positiever te worden over aandelen die een bodem
lijken te vormen. Daar is Zoom er één van. Ik ben van plan om 7 stuks Zoom te kopen
voor een koers van (ongeveer) 65. Ik vind het aannemelijk dat dit de bodem is. Ik heb
een tussentijdse target op 96 staan. Bekijk hier de chart.

Het aandeel Visa heeft ook een sterke rally achter de rug van bijna 5% op weekbasis.
Dat is voor een aandeel als dit vrij veel. Daarnaast houdt het de structuur heel sterk aan
en lijkt het afstand te nemen van de trendlijn. Het is dat de portfolio al vol zit met dit type
aandeel, anders was ik er op ingestapt. Het is een goed waardeaandeel (blue chip).
Bekijk hier de chart.

Het aandeel Bayer heb ik afgelopen week toegevoegd aan de portfolio. De ontwikkeling
in de koers zag er gezond uit en schreeuwde bijna om een entry. Naast het feit dat het
goede waarde toevoegt aan de portfolio, is dit een positie dat in termen van koerswinst
ook redelijk wat op kan leveren. Vandaar de toevoeging. Bekijk hier de chart.

In dit gedeelte worden analyses van aandelen gemaakt. Op deze pagina blik ik terug op
de analyses van vorige week. Op de volgende pagina's worden nieuwe analyses van
aandelen gemaakt. Aandelen worden geanalyseerd op een goede fundamentele en
technische eigenschappen en geselecteerd conform het sentiment in de markt.

https://www.tradingview.com/x/Bu6HnbzS/
https://www.tradingview.com/x/nKXEQ88f/
https://www.tradingview.com/x/9Vu9uDUX/
https://www.tradingview.com/i/Y9i1XcnW/


Een van de groeiaandelen dat op een duidelijke bodem lijkt te liggen is Square. Dit is na
Twitter het tweede grote techbedrijf dat Jack Dorsey naar de beurs heeft gebracht. En
met succes. Althans tijdelijk, want de koers heeft t.o.v. de top veel terrein prijsgegeven.
Bijna 80%. Door die daling is het aandeel nu wel interessant geworden. De koers ligt op
steun en ontwikkelt zich op een zodanige manier dat het binnenkort door de bovenste
trendlijn zal breken. Het zal levels terugwinnen. Fundamenteel gezien heeft het bedrijf
zijn omzet ruim verdrievoudigd t.o.v. het moment dat de grote stijging begin in 2020.
Reden te meer om aan te nemen dat het bedrijf goed op weg is om in koers te herstellen.
Ik ben van plan een positie te nemen op een koers van 60,20. Mocht het aandeel eerder
uitbreken, dan ga ik zoek naar een positie in de retest. Wordt vervolgd!

Aandelenanalyse - Vooruitblik naar volgende week 
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Square



Een ander aandeel van een techbedrijf dat veel van zijn waarde heeft verloren is
Skyworks Solutions. Ruim 60% heeft het aandeel ingeleverd. Zonde als je erin zit. Maar
je op zoek bent naar nieuwe posities, dan zijn dit de momenten waarop aandelen
aantrekkelijk worden. Dit aandeel heeft bijvoorbeeld steun gevonden in een oude zone
van volume. En met het creëren van een duidelijk steunniveau, is de koers door een
neerwaartse trendlijn gebroken. Dat is de eerste aanzet voor het omkeren van een
neerwaartse trend in een opwaartse. Dit is echter nog niet meteen het moment om in te
stappen. In zulke koersontwikkeling komt de koers namelijk bijna altijd nog terug naar het
steunniveau om daar een nieuwe bodem op te maken. De koers maakt daar een double
bottompatroon. Dit gebeurde onder andere in de aandelen Just Eat TakeAway, Philips en
HelloFresh. Het is in mijn ogen zeer aannemelijk dat de koers nog een keer terugkomt tot
78,50. Daar vind ik het aandeel interessant worden voor een longpositie. Fundamenteel
presteert het bedrijf naar behoren, de waardering is flink verlaagd met een huidige p/e-
ratio van 12 en het bedrijf keert een dividend uit tegen een yield van 2,70%. Het bedrijf
opereert in de semiconductor-industrie, een sector die de laatste weken weer in trek is.
Inschalen op dit aandeel zou verkooptargets of koersdoelen opleveren van 96 en 112. Ik
houd het aandeel in de gaten voor een longpositie.

Aandelenanalyse - Vooruitblik naar volgende week 
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Skyworks Solutions

https://www.tradingview.com/x/cpXWaZPY/
https://www.tradingview.com/x/FYVoyeFq/
https://www.tradingview.com/x/49tWN5Jv/


Ook in de semiconductor-industrie actief is het bedrijf Qualcomm. Dit is een redelijk
zwaargewicht in de sector en ook zeer geschikt als kandidaat om op in te schalen. Dat wil
ik echter pas doen rond een koers van 93. Op dat niveau wordt namelijk een gat gedicht,
iets dat bijna altijd gebeurt in aandelen. Tezamen met het dichten van het gat zou de
neerwaartse wig waarin de koers zich bevindt 'maturen'. Dit is het volwassen worden van
een patroon met een waarschijnlijke uitbraak tot gevolg. Dit is het geval wanneer, in dit
voorbeeld, de koers niet langer de ondergrens van het patroon respecteert, maar op een
niveau hoger al een bodem zet. De koers of het patroon is dan volwassen geworden en
is zich aan het klaarmaken om uit te breken aan de andere kant, aan de bovenkant dus.
Dit is nog koffiedik kijken. Maar ik vind het aandeel in ieder geval heel interessant worden
op het moment dat het een koers van 93 aantikt. Daar wil ik kijken naar een longpositie.
De fundamentals geven ook aan dat het bedrijf een wat minder kwartaal tegemoet gaat
met tegenvallende resultaten. Dat spreekt in het narratief van een iets diepere daling dan
nu. Maar verder zijn de fundamentals uitstekend. De p/e-ratio is 10, wat enorm laag is
voor een aandeel, helemaal in deze sector. En daarnaast is de PEG-ratio 0,22. Deze
verhouding projecteert de koers (prijs) ten opzichte van de groeiverwachting van de
winst. Bij een ratio van 1 lopen deze 1:1 en is de koers neutraal ten opzichte van de
winstgroei. Hoe lager dit getal is, hoe meer de koers kan winnen in relatie tot de winst.
Voor dit aandeel is dat verschil dus bijna 5x zo groot. Een enorme ruimte om te winnen.
Het aandeel staat nog vrij laag ten opzichte van concurrenten. Voor de lange termijn is
het ook een hold. Zeker nu het bedrijf ook een dividend uitkeert tegen een yield van
2,30%. Persoonlijk zou ik winst nemen rond een niveau van 124.

Aandelenanalyse - Vooruitblik naar volgende week 
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Qualcomm



Syndicaet Portfolio
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Syndicaet Portfolio week 2

Update portfolio

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s116etwL93kEHarXoYGPVD-
XC9lGMz1uZP1xCQ66DtA/edit?usp=sharing

Winst/verlies:    106,66
Als percentage:   1,06%

Ik heb de portefeuille iets netter gemaakt. Het oog wil ook wat. Verder heb ik afgelopen
week de helft van aandelen Cliq Digital verkocht voor 26,50 en ingeruild voor aandelen
Bayer op 48,60 (de aandelen Bayer zijn eerder gekocht, maar later rechtgetrokken).
Verder heb ik tevens aandelen Air France-KLM verkocht op 1,40. Hier stond mijn target,
maar heb ik niet op tijd notie van kunnen geven. Ik heb daarmee enige ruimte over en dat
ben ik van plan te alloceren aan Zoom op een koersniveau van 65 (7 stuks).

Ik heb inmiddels koersdoelen en stoploss niveaus toegevoegd aan de portfolio, evenals
type aandelen / functie per positie. Check de nieuwe look van de portfolio in de link ;)

In de Syndicaet Trendtrading Portfolio wordt een portefeuille bijgehouden op basis van de
analyses die in de weekoverzichten worden gemaakt. Niet iedere analyse maakt het tot
de portefeuille. Alleen degenen die het meeste potentie laten zien en passen binnen het
risicoprofiel dat op dat moment verlangd wordt. De analyses zijn deels ter educatie. Bij
iedere positie wordt aangegeven wat de rol is van de positie in de portefeuille. Bovendien
wordt bij iedere positie het dividend, transactiekosten en een koersdoel en stoploss
aangegeven. De portefeuille wordt regelmatig bijgewerkt. Klik op de onderstaande link
om de portefeuille te bekijken. De link is iedere week nieuw om fraude te voorkomen.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s116etwL93kEHarXoYGPVD-XC9lGMz1uZP1xCQ66DtA/edit?usp=sharing
https://www.tradingview.com/x/lDpjJ36R/


vergelijkbare prijsactie in Bitcoin als we in de eerste helft van december hebben gezien.
Destijds steeg de koers ook van level naar level in een opwaartse structuur. Nu is zo'n
dergelijke structuur opnieuw te zien. Er is een opwaartse lijn te tekenen door de lows in
de structuur (groene bolletjes). In die structuur vind ik het waarschijnlijk dat Bitcoin nog
één keer terugkomt tot het vorige level om liquiditeit op te halen om vervolgens het level
op 17.200 aan te tikken. 

Dat niveau heeft al eens als forse weerstand gediend, dus het lijkt mij niet dat de koers
hier in een keer doorheen breekt. De koers zal eerder opnieuw een leveltje terugzakken
om er vervolgens weer twee te winnen. Mits de structuur intact blijft, is dit het scenario
dat zich zal doorzetten. 

Ondertussen zijn er cryptovaluta die de schroom van de bearmarkt van zich af hebben
gegooid. Vooral tokens via Artificial Intelligence projecten vliegen qua koers de lucht in.
Denk aan projecten als Fetch.AI (FET) of Cortex (XTXC). De sector bevindt zich nog in
de kinderschoenen en kan misschien wel als grootste winnaar uit de bus komen de
volgende bullmarkt. En dat geldt niet alleen voor crypto-projecten.

Cryptomarkt-analyse
Bitcoin
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