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• Intereffekt Signaal Indicator

-

ROOD (Market Monitor)

• Steunniveaus

-

46.147 / 46.133 / 44.107 / 42.135

• Weerstandsniveaus

-

47.150 / 47.800 / 48.580 / 50.087

Technische terugblik
Na jaren van ups en downs kreeg de bull market in de Bovespa Index vanaf 2003 gestalte, toen de index uit een dalend trendkanaal brak en
zich boven het 65-maands gemiddelde nestelde. Toentertijd bewoog de index zich rond 10.000, maar eind 2003 was de index binnen een
jaar meer dan verdubbeld. De lange termijn trend was sterk opwaarts gericht, want elke daling gaf kracht om de vorige top te doorbreken.
Er ontstond hierdoor een stijgende toppenlijn (dikke rode lijn in de weekgrafiek), die haar oorsprong had in 1997.
Cruciale rol stijgende toppenlijn
Deze stijgende toppenlijn speelt een cruciale rol in de beweging van de Bovespa Index. Deze stijgende trendlijn fungeerde in eerste
instantie als (sterke) weerstandslijn. Deze weerstand werd in september 2005 doorbroken, waardoor de functie van weerstand veranderde
in steun. Tot april 2006 bleef de index stijgen, waarna de stijging stokte. Zoals vaak na een doorbraak van een weerstand, is de beweging
enigszins terughoudend. Dit betekent dat een aandeel, index of andere onderliggende waarde terugkeert naar de trendlijn. Deze
zogenaamde throwback vond in de Bovespa plaats tussen mei en september 2006. Deze throwback en de zijwaartse beweging die daarop
volgde is een mooie springplank gebleken voor het vervolg van de bull market. Binnen een trend spelen trendlijnen een belangrijke rol als
steun en weerstand.
De kracht van de trend
Het voortschrijdende gemiddelde geeft de richting en de kracht van de trend aan. Een goede indicator is het 65-daags, -weeks –of maands
gemiddelde. Op weekbasis is de Bovespa in april 2003 door het 65-weeks gemiddelde gebroken om vervolgens met de trend mee omhoog
te bewegen. In deze beweging heeft de index meerdere malen dit gemiddelde met succes getest. Zo ook tussen mei en september 2006.
Vanaf dat moment ging de trend zich versnellen. Om de bull market te vervolgen moest de index een hogere top maken dan die van april.
Dat lukte in december 2006. Na een korte throwback richting de top van april 2006 vervolgde de Bovespa de stijgende trend in 2007. Veel
wereldwijde indexen maakten een top gedurende 2007 of aan het begin van 2008, maar de Bovespa steeg door tot een (intraday) all time
high van 73.920 op 29 mei 2008. De top in de index leidde niet tot een top in de technische indicator RSI. De RSI maakte juist een lagere top;
er ontstond negatieve divergentie. Deze negatieve divergentie is een belangrijk signaal van topvorming.
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Einde bullmarket in 2008
Enkele dagen voorafgaand aan de intradaytop van 29 mei maakte de Bovespa op
dagbasis een zogenaamde three white soldiers (bullish continuatiepatroon). De
candle van 20 mei wordt een dragonfly doji (bullish omkeerpatroon) genoemd.
Toch werd de belegger op het verkeerde been gezet, want de combinatie van de
witte candle op 19 mei en de blauwe candle op 21 mei samen met de dragonfly
doji op 20 mei noemt men een dragonfly doji evening star. Op een top is dit een
zeer bearish signaal (zie de grafiek hiernaast). Dit was het einde van de bull
market, want de Bovespa stortte ineen tot onder de 30.000. Juist op dit niveau
werd de lange termijn stijgende toppenlijn, die begonnen was in 1997, van
oktober 2008 tot en met maart 2009 met succes getest.
Nieuwe bull market vanaf 2009
De bodem was gezet en de wereldwijde beurzen veerden op. De Bovespa wist zich te herpakken en steeg boven de 70.000. De oude top
van 2007 werd in november 2010 bereikt. De ontstane dubbele top is tot op heden een belangrijke en sterke weerstand. Vanaf dat moment
heeft de index getracht hogere toppen te maken, maar is daar niet in geslaagd. Op de weekgrafiek is dit goed zichtbaar. Er is wel sprake
van een neerwaartse trend, maar er is geen sprake van lagere bodems. De bodem van 2011 op 47.793 is afgewisseld met een hogere bodem
van 52.500 in 2012 om vervolgens in 2013 tot onder de 45.000 te zakken. Voor dit jaar staat de bodem op 46.147 en het lijkt erop dat deze
bodem van cruciaal belang, want de stijgende trendlijn, die in 1997 is begonnen, wordt momenteel als steun getest. De RSI geeft dit belang
weer in het testen van een horizontale steunlijn. Mocht deze steun doorbroken worden, dan ontstaat er een koersdoel van 42.135 ontstaan.
Dit is een oude horizontale steun en weerstand, die terug gaat tot de top van mei 2006.
Uitbraak richting 50.000?
Op korte termijn heeft de steun op 46.147 gehouden en is er met een tweezer bottom en een bullish harami een stijgende trend begonnen,
die de dalende toppenlijn niet heeft gebroken. Bij een doorbraak van deze dalende trendlijn had de index richting het 38,2% retracement
niveau van de totale daling van 56.459 naar 46.147, dat bij 50.087 ligt, gekund. Daarnaast ligt het belangrijke 50% retracement bij 51.304,
dat iets boven het 200-daags gemiddelde (51.120) ligt. Deze hogere koersdoelen lijken momenteel ver weg. In totaal daalde de index 1.600
punten afgelopen maandag en dinsdag. Gisteren testte de index de stijgende steunlijn, maar wist te herstellen tot een oude steun op
46.150. De twee laatste candles gecombineerd is een thrusting pattern; in principe een bearish continuatiepatroon. Toch kan dit patroon
bullish worden als er positieve bevestiging komt in de komende dagen.
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Disclaimer
Deze technische analyse is opgesteld door Johan Smit, portfolio manager en technisch analist i.o. bij Intereffekt Investment Funds. Deze publicatie is slechts bedoeld ter
informatie. De informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Er wordt alle mogelijke zorg
betracht omtrent de informatie die gebruikt wordt ten tijde van publicatie, zodat de visie in deze publicatie niet onjuist of misleidend is. Technische analyse is een
onafhankelijke anaysemethode. De visie op basis van technische analyse kan afwijken van andere analysemethoden.
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