
Nifty Index India datum

• Intereffekt Signaal Indicator - GROEN (Market Monitor) 26
• Steunniveaus - 6.268 / 6.355 / 6.414 februari
• Weerstandsniveaus - 6.188 / 6.139 / 5.985 2014

Nifty Index; wie kent hem niet?
Op 3 juli 1990 zag de Nifty Index het levenslicht. Tot en met 2 november 1995 werd de index slechts met één tick vastgesteld.
Op 3 november 1995 werd de index vrij verhandeldbaar. Vanaf deze start bewoog de index tussen 838 en 1.211 met
uitzondering van juli 1999 tot maart 2001. In die periode brak de index uit tot 1.800, maar wist de opgaande trend niet vast te
houden. De index viel terug binnen de bandbreedte tot eind juli 2003 om daarna uit te breken en definitief afscheid te nemen
van deze lage regionen. In januari 2004 maakte de index een top van boven de 2.000. Een top die hoger lag dan de top in
februari 2000. Deze stijgende toppenlijn, die teruggevoerd kon worden tot april 1996 (niet zichtbaar), werd daarna van
december 2004 tot en met maart 2005 getest. De doorbraak leek aanstaande, maar na de bullish engulfing (niet zichtbaar) van
mei 2005 wist de index in juni definitief door te breken boven de stijgende trendlijn. Opvallend is dat de snelheid en steilheid
van de stijging tot aan januari 2008 een parabolische climax kreeg. Van mei 2003 tot en met mei 2004 was de steilheid nog 31
punten per maand. Van mei 2004 tot en met juni 2006 steeg dit tot 52 punten per maand. Vervolgens met 98 punten tot en
met augustus 2007, waarna de climax eindigde met 351 punten eind 2007. Op de maandgrafiek(hier niet getoond) werd begin
2007 negatieve divergentie zichtbaar, een eerste signaal van mogelijke topvorming. Op weekbasis kunnen de rallies op basis
van de Fibonacci-reeksen goed worden geanalyseerd. Er hebben zich in de periode mei 2003 tot en met december 2007 zes
rallies voorgedaan. Al deze rallies maakten een correctie ter grootte van Fibonacci-retracement niveaus. Niet alleen zijn 38,2%,
50% en 61,8% belangrijke retracements, maar ook het honderdvoudige, zoals 161,8% is belangrijk. Zie hieronder de tabel
betreffende de beweging en retracements van de index van 2003 tot en met 2007.

totale koersdoel
start einde start einde stijging % abs. Nifty Index Nifty Index datum

Rally 1 28-apr-03 9-jan-04 920,00 2.014,65 1.094,65 50,0% 547,33 1.467,33 1.446,10 23-jun-04
Rally 2 24-jun-04 9-mrt-05 1.437,90 2.183,45 745,55 38,2% 284,80 1.898,65 1.896,30 29-apr-05
Rally 3 2-mei-05 10-mei-06 1.902,50 3.754,25 1.851,75 61,8% 1.144,38 2.609,87 2.595,65 14-jun-06
Rally 4 15-jun-06 8-feb-07 2.634,10 4.245,30 1.611,20 50,0% 805,60 3.439,70 3.573,85 16-mrt-07
Rally 5 19-mrt-07 24-jul-07 3.611,30 4.647,95 1.036,65 50,0% 518,33 4.129,63 4.002,20 17-aug-07
Rally 6 22-aug-07 13-jan-08 4.040,15 6.357,10 2.316,95 161,8% 3.748,83 2.608,27 2.525,05 24-okt-08

datum Nifty Index retracement werkelijke stand

Intereffekt Investment Funds N.V. • Sewei 2 •  8501 SP • JOURE • Tel. +31 (0) 513 - 48 22 22 • www.intereffektfunds.nl • @intereffekt

Bron: Bloomberg Nifty Index op weekbasis

Nifty Index; wie kent hem niet?
Op 3 juli 1990 zag de Nifty Index het levenslicht. Tot en met 2 november 1995 werd de index slechts met één tick vastgesteld.
Op 3 november 1995 werd de index vrij verhandeldbaar. Vanaf deze start bewoog de index tussen 838 en 1.211 met
uitzondering van juli 1999 tot maart 2001. In die periode brak de index uit tot 1.800, maar wist de opgaande trend niet vast te
houden. De index viel terug binnen de bandbreedte tot eind juli 2003 om daarna uit te breken en definitief afscheid te nemen
van deze lage regionen. In januari 2004 maakte de index een top van boven de 2.000. Een top die hoger lag dan de top in
februari 2000. Deze stijgende toppenlijn, die teruggevoerd kon worden tot april 1996 (niet zichtbaar), werd daarna van
december 2004 tot en met maart 2005 getest. De doorbraak leek aanstaande, maar na de bullish engulfing (niet zichtbaar) van
mei 2005 wist de index in juni definitief door te breken boven de stijgende trendlijn. Opvallend is dat de snelheid en steilheid
van de stijging tot aan januari 2008 een parabolische climax kreeg. Van mei 2003 tot en met mei 2004 was de steilheid nog 31
punten per maand. Van mei 2004 tot en met juni 2006 steeg dit tot 52 punten per maand. Vervolgens met 98 punten tot en
met augustus 2007, waarna de climax eindigde met 351 punten eind 2007. Op de maandgrafiek(hier niet getoond) werd begin
2007 negatieve divergentie zichtbaar, een eerste signaal van mogelijke topvorming. Op weekbasis kunnen de rallies op basis
van de Fibonacci-reeksen goed worden geanalyseerd. Er hebben zich in de periode mei 2003 tot en met december 2007 zes
rallies voorgedaan. Al deze rallies maakten een correctie ter grootte van Fibonacci-retracement niveaus. Niet alleen zijn 38,2%,
50% en 61,8% belangrijke retracements, maar ook het honderdvoudige, zoals 161,8% is belangrijk. Zie hieronder de tabel
betreffende de beweging en retracements van de index van 2003 tot en met 2007.
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Fibonacci is geen toeval
Dat klopt, want niet alleen binnen de technische analyse zijn bewegingen terug te brengen tot de Fibonacci-reeks, maar
hetgehele menselijke bestaan is hiermee doorspekt. Trendlijnen, Fibonacci-reeksen en de voortschrijdende gemiddelden zijn
voor de Nifty Index belangrijk en bepalend voor steun en weerstand. Dit is in het verleden gebleken, maar geldt nu nog steeds.
Het 65-daags, 200-daags en –weeks gemiddelde geven duidelijke steun- en weerstands-niveaus aan. Na de (intraday) top van
begin 2008 op 6.357 stortte de Nifty Index de afgrond in. Eind oktober 2008 stond de index 60% lager. In maart 2009 werd de
bodem van oktober 2008 getest en maakte de index hierdoor een dubbele bodem. Daarna begon het herstel, dat de index in
november 2011 tot de oude top bracht en een nieuwe all time high maakte op 6.312. De totale rally betrof 148%(!). Tijdens de
rally ontstond er tussen juni 2009 en juni 2010 negatieve divergentie, dat zich op einde van de rally zich nogmaals voordeed.
Een waarschuwing waarmee altijd rekening mee gehouden dient te worden. De rally in 2011 eindigde via een bearish
engulfing, waarna de index daalde en zich in de loop der tijd in een neerwaartse trend ging bewegen. In het jaar dat volgde
maakte de index steeds lagere toppen en bodems. De lagere toppenlijn werd in januari 2012 gebroken. In juni werd deze
dalende trendlijn en het 200-daags gemiddelde met succes getest. De hogere bodem die volgde kondigde de volgende rally
aan, waarin de index steeds hogere toppen en bodems maakte. Belangrijk in deze opgaande trend is dat de index tot vier keer
toe het 65-weeks gemiddelde heeft getest en het 200-weeks gemiddelde drie weken achtereen met succes heeft getest. Ook
op maandbasis blijkt het 65-maands gemiddelde meerdere malen als steun gefungeerd te hebben (niet zichtbaar).

De richting op korte termijn
Het 200-daags gemiddelde blijkt in het verleden een belangrijke steun en weerstand te zijn geweest. Recentelijk heeft de index
dit gemiddelde meerdere dagen met succes als steun getest. Van de laatste test veerde de index op 14 februari op. De index
maakte een hogere bodem en het bullish harami candlestick patroon, waarvan de tweede candle een hammer was, werd in de
dagen die volgenden bevestigd. Een doorbraak van de stijgende bodemlijn en het doorbreken van het 65-daags gemiddelde
heeft ervoor gezorgd dat de korte termijn zijwaartse trend is vervangen door de stijgende trend. De stijgende trend moet nu
eerst de gap vullen tot 6.268. Hierna volgt 6.355 als volgde weerstand en tot slot de hoogste stand ooit op 6.415. De doorbraak
op 6.415 zal belangrijk zijn, omdat er dan een hogere top wordt neergezet en de stijgende trend wordt voortgezet.
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Bron: Bloomberg Nifty Index op dagbasis

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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