
Nikkei bereikt hoogste stand sinds oktober 2007 Japan
Korte termijn trend - OPWAARTS

Lange termijn trend - OPWAARTS

Steun - 13.748 / 13.378 / 12.470

Weerstand - 17.300 / 16.720 / 16.320

Op de laatste dag van het vorige jaar maakte de Nikkei een hanging man.

Dit bearish patroon werd in de dagen en weken die daarop volgden

bevestigd met een steile daling naar 14000 ultimo januari. In de

daaropvolgende vier maanden probeerde de Nikkei te herstellen, wat

gedeeltelijk lukte. Het herstel stokte rond de 15000 waar begin maart het 50%

retracement niveau én het 65-daags (middellange termijn) voortschrijdende

gemiddelde (sma) samenkwamen. Begin april werden beide weerstanden

nogmaals getest, maar niet gebroken. De weerstand werd sterker en de

Nikkei maakte vervolgens een lagere top en zakte terug tot iets onder de

14000.

Een reverse hammer luidde een kort herstel in. Het verlaten van de

downtrend werd eind mei pas bevestigd, nadat de Nikkei via meerdere gaps

de dalende trendlijn, het 65-daags sma en het 200-daags sma wist te breken.

De horde van het 50% retracement (van januari) bleek een magneet,

gevolgd door het 61,8% niveau. De Nikkei verbleef gedurende juni en juli

binnen deze bandbreedte bewegen, om op 31 juli uit de bovenkant te

breken en door te stoten tot een nieuwe jaartop. Er volgde een achtdaagse

daling tot 14754, waarna binnen twee maanden op 25 september een

nieuw hoogtepunt werd gezet, dat tot boven de 16000 reikte. Een scherpe

correctie van 11% zorgde voor een bodem van 14533, dat dus lager lag dan

de vorige bodem in augustus. Het ontstane patroon (broadening formation)

gaf een koersdoel aan van 16700, wat een nieuwe jaartop zou betekenen.

Vanaf 14533, met een RSI in oversold gebied, veerde de Nikkei op en brak in

enkele dagen door het 200- en 65-daags sma.

Op 31 oktober werd de oude top van 25 september met een gap gebroken,

waarmee de recente correctie volledig teniet werd gedaan. Hierna volgde

er een tweede gap, waardoor de 138,2%, 150% en 161,8% retracements in

zicht kwamen. Recentelijk is het 161,8% niveau (17514) getest, maar niet
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China HSCEI breekt uit dalende trend
Korte termijn trend - OPWAARTS

Lange termijn trend - ZIJWAARTS

Steun - 10.850 / 10.670 / 10.500

Weerstand - 11.200 / 11.400 / 11.650

zicht kwamen. Recentelijk is het 161,8% niveau (17514) getest, maar niet

gebroken. Een kleine terugval is waarschijnlijk, maar de bull market blijft in

tact en 18200 is een koersdoel dat ultimo 2014 mogelijk is. Op lange termijn is

er momenteel sprake van negatieve divergentie; een situatie die

vermoedelijk beantwoord wordt met een daling. Deze daling kan een

Met nog iets meer dan een maand te gaan, kan voor de HSCEI Index nu

al worden gezegd dat deze index een lastig jaar achter de rug heeft. Op

het moment van schrijven noteert de HSCEI 3,0% hoger in Hong Kong

Dollar (HKD). Op basis van Total Return staat de HSCEI op een winst van

7,4%. Gedurende het jaar heeft de index bewogen tussen 9160 en 11440;

een bandbreedte van 2280. In vergelijking met de voorgaande jaren is er

sprake van steeds lagere toppen en op 2013 na, steeds hogere bodems.

Dit driehoekspatroon is duidelijk zichtbaar op lange(re) termijn. De RSI

geeft hetzelfde patroon aan. Een driehoekspatroon is een

consolidatiepatroon, waaruit de koers op een gegeven moment richting

moet kiezen. Het patroon geeft niet aan of deze uitbraak op- of

neerwaarts zal zijn.

Het driehoekspatroon dat op week- en maandbasis duidelijk zichtbaar is in

de index en de RSI. Bemoedigend is dat de RSI op weekbasis sinds april

boven 40 handelt en in juli en augustus richting 70 bewoog. Helaas heeft

er geen overbought situatie opgetreden, al leek dit wel te gaan

gebeuren op het moment dat de HSCEI richting 11500 steeg. De index en

de RSI zakten terug binnen het dalende trendkanaal, waardoor het

driehoekspatroon weer valide werd.

Recentelijk testte de HSCEI het 200-daags sma met succes. Op 10350

veerde de index op om vervolgens met een gap het 65-daags

gemiddelde te testen en boven dit gemiddelde de sluiten. In dit kader

wordt de top van 17 november getest. De RSI heeft drie keer de

horizontale weerstandlijn geprobeerd opwaarts te breken. Vandaag is dit

gelukt en bestaat de kans dat in eerste instantie 11200 en daarna de top

van het jaar op 11400 wordt getest. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er

grote kans dat de HSCEI terugvalt tot het 65sma en de gap vult op 10500.

Een mogelijke daling ligt in lijn met het driehoekspatroon waarin de HSCEI

lange tijd in gevangen zat. Op weekbasis is de uitbraak ook gesignaleerd.

Zowel in de koers als in de RSI. Het is nu wachten op bevestiging van de

uitbraak via het maken van een hogere top. Gebeurd dit niet, dan is een
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uitbraak via het maken van een hogere top. Gebeurd dit niet, dan is een

terugval een kwestie van tijd.
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Nifty Index zet nieuwe all time high India
Korte termijn trend - NEERWAARTS
Lange termijn trend - OPWAARTS

Steun - 7.020 / 6.807 / 6.675

Weerstand - 8.627 / 8.800 / 8.900
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Brazilië Ondanks recente stijging, lagere top Bovespa
Korte termijn trend - NEERWAARTS
Lange termijn trend - NEERWAARTS

Steun - 55.000 / 53.500 / 51.000

De start van het jaar was voorzichtig. Na het testen van het 65 dma wist de

Nifty beleggers niet te overtuigen. De index zakte terug naar het 200dma. Dit

voortschrijdende gemiddelde is historisch gezien een belangrijke steun- of

weerstandsniveau gebleken. In februari kwam de ommekeer. Met een

hammer en een bullish harami keerde het tij en begon de Nifty Index aan

een rally die twee maanden duurde. Door de signalering van negatieve

divergentie via de RSI en meerdere bearish candlestick patronen maakte de

index pas op de plaats. Via deze kortstondige consolidatieperiode bouwde

de index nieuw momentum op om haar uptrend te vervolgen. De

bevestiging hiervoor was politiek gerelateerd, vanwege de grote

overwinning van Modi tijdens de parlementsverkiezingen. De markt kreeg

hierdoor een belangrijke nieuwe impuls voor het vervolgen van de uptrend.

In deze uptrend bereikte de index meerdere malen een overbought situatie

in de RSI, maar het overbought zijn betekend niet direct dat de markt gaat

dalen. Op weekbasis bewoog de RSI voor twee maanden boven de 70 om

vervolgens iets te dalen, maar niet lager dan 60. De beweging van de RSI

geeft niet direct aan of er sprake is van een bull of bear market, maar op

weekbasis is dit wel mogelijk. Van een bull market wordt er gesproken als de

RSI tussen 40-80 beweegt. Van een bear market is sprake als de RSI tussen 20-

60 beweegt. Sinds eind 2011 is de RSI niet onder de 40 geweest en vaak zelfs

boven de 50 gebleven. Dit getuigt van kracht. Mijn verwachting is dat deze

kracht blijft aanhouden. Aangezien de index triple (op dag-, week- en

maandbasis overbought is, zal een terugtest waarschijnlijk zijn naar 8140 een

goede springplank zijn voor het vervolging van de bull market. In dat geval

kan de huidige all time high op 8535 gebroken worden en 8630 als nieuw

koersdoel zien. Na dit niveau kan 8830 en 8900 het volgende doel zijn. 8830 is

het 238,2% retracement van de daling in 2011 en 8900 is het 161,8%

retracement van de bear market in 2008. Mocht de bull market overgaan in

een correctiefase, dan moet er rekening gehouden worden met een daling

tot 7750 (boven van 19 oktober) en 7485 (oude weerstand en steun van mei

tot en met juli). Vooralsnog is er nog genoeg kracht en momentum in de

markt op de weg naar boven te vervolgen richting 9000.

De beweging in het afgelopen jaar is uitermate volatiel geweest. De

belangrijkste oorzaak ligt in de presidentsverkiezingen die in oktober

gehouden zijn. Na de uitslag is de volatiliteit niet minder geworden, maar

eerder meer. De start van het jaar was een continuering van de
Steun

Weerstand - 55.600 / 58.000 / 58.800
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eerder meer. De start van het jaar was een continuering van de

downtrend die in oktober 2013 werd ingezet. Met een reverse hammer op

17 maart werd een bodem aangekondigd, die in het vervolg van de

handelsdagen werd bevestigd met rally die in eerste instantie op 8 april

eindigde met een alternatieve shooting star. Deze steile rally, die

gemiddelde 470 punten per dag bedroeg, kon na 21 dagen niet worden

volgehouden. De Bovespa belandde voor een korte termijn in een

zijwaarts consolidatiepatroon. In mei werd de top van april gebroken, dat

in combinatie met de RSI wel negatieve divergentie signaleerde. Dit

bearish signaal werd beantwoord, waardoor de index ultimo mei terugviel

tot het 200-daags gemiddelde. Het positieve hieraan was dat er wel een

hogere bodem werd gevormd. In de maanden die volgden bleef de

index in een uptrend. Deze uptrend bereikte een climax ultimo augustus.

De index brak uit de bovenkant van de uptrend, maar een shooting star,

een doji en een RSI, die overbought raakte, kondigden een daling aan

vanaf de jaartop van 62304. In de zeven handelsdagen die volgenden

corrigeerde de index tot het 65sma, waar het even opveerde tot 60000.

Met een gravestone doji werd een volgende correctie aangekondigd. De

Bovespa maakte een bodem op het 200sma op 52600, waarna de index

hogere regionen opzocht en een lagere top maakte op 58800; een teken

dat de downtrend nog steeds in gang was. Het interbellum tussen de 1ste

en 2de ronde van de verkiezingen bereikte een anti-climax voor

beleggers, toen Rousseff herkozen werd. Op de eerste dag na de uitslag

maakte de Bovespa een grote zwarte candle, die als hammer kan

worden gezien. De hammer in combinatie met de lange witte candle een

dag later is er sprake van een bullish engulfing; die bevestigd wordt met

een stijgende index. Kort daarna volgt er een tweezer top, waarna

wederom de index terugvalt tot onder de 51000. In de recentste dagen

steeg de index met 4000 punten tot het 65dma, dat een sterke weerstand

blijkt, waardoor er weer een lagere top is gemaakt en de downtrend

voortduurt. Mocht de downtrend niet doorbroken worden dan zijn niveaus

onder de 50000 niet ondenkbaar en kan 48000 opgezocht worden. Een

uitbraak uit de downtrend zorgt voor potentie tot boven 60000, maar de

kans dat volgend jaar de jaartop van dit jaar wordt overtroffen acht ik

klein.

die gebruikt wordt ten tijde van publicatie, zodat de visie in deze publicatie niet onjuist of misleidend is. Technische analyse is een onafhankelijke analysemethode. De visie

op basis van technische analyse kan afwijken van andere analysemethoden. Deze technische analyse is geschreven op persoonlijke titel. Dit betekent dat de beschreven

marktvisie kan afwijken van het huidige signaal van het technische handelsmodel, dat binnen de derivatenfondsen van Intereffekt Investment Funds N.V. gebruikt wordt.


