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Einde bear market vanaf 2013
De Nikkei heeft hoge toppen en diepe dalen gekend in de afgelopen decenia. Het hoogtepunt ligt ver achter ons en dateert
van eind 1989 toen de Nikkei net onder de 40.000 sloot. Het dieptepunt ligt verser in het geheugen, maar is aanstaande maart
alweer 5 jaar geleden toen de index iets boven de 7.000 een bodem maakte. Op maandbasis maakte de index toen een bullish
engulfing, waarna de Nikkei tot 11.400 steeg tot en met april 2010. Daarna werd de daling aangekondigd door evening star en
die werd bevestigd in de maanden die volgden. Tot aan november 2012 maakte de Nikkei lagere toppen. De beweging tussen
de stijgende bodemlijn en dalende toppenlijn werd steeds beperkter, zodat een uitbraak een kwestie van tijd was. In december
2012 brak de index uit dit lange termijn driehoekpatroon. Vanuit dit patroon kon het koersdoel (het verschil tussen de top en
bodem van het patroon opgeteld vanaf de uitbraak) van net onder de 14.000 worden berekend. Dit koersdoel werd in april
2013 bereikt. Tijdens de stijging brak de index diverse voortschrijdende gemiddeldes (65-daags/weeks/maands en het 200daags/weeks/maands), waardoor de index overbought raakte.
Negatieve divergentie
Eind december 2012 signaleerde de RSI(14) dit met een niveau boven de 70. Op weekbasis bleef de RSI tot eind mei
overbought, maar op dagbasis was dit slechts tot halverwege januari. Aangezien de index bleef doorstijgen en de RSI daalde,
ontstond er negatieve divergentie. Deze divergentie was een eerste signaal van mogelijke topvorming. Uiteindelijk wist de
index door te stomen tot 16.000 in mei, waarna een bearish engulfing de correctie aankondigde. De totale stijging betrof 85%
of ruim 7.300 punten vanaf november 2012. Belangrijke Fibonacci-niveaus vanuit de rally zijn de 38,2% en 50% retracements,
die respectievelijk op 13.145 en 12.281 lagen. Vanaf begin juni 2013 werd het 38,2% retracement meerdere malen getest om
uiteindelijk op 13 juni een bodem te maken, dat 200 punten boven het 50% retracement lag, op 12.445.
Opwaartste driehoek
Na de correctie en het eerste herstel richting 15.000 belandde de Nikkei, op dag- en weekbasis, in een opwaartse driehoek
(weergegeven in het zwart). Vanaf de bodem in juni duurde dit patroon een halfjaar. Hierna brak de index aan de bovenkant
uit. Deze uitbraak werd drie dagen eerder gesignaleerd, toen de neerwaartse trendlijn in de RSI werd doorbroken.
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Bearish signaal
De uitbraak van de index uit de driehoek impliceerde een koersdoel van 17.250, dat niet werd bereikt. In de eindejaarsrally die
volgde sloot de index op de hoogste stand van het jaar. Toch vertoonde de rally scheurtjes. Op weekbasis maakte de index een
evening star (drie candle patroon), waarvan de middelde candle een hanging man was. Deze cluster van (bearish) patronen
werd in de weken die volgenden bevestigd. Tevens werd er negatieve divergentie geconstateerd in de RSI. Genoeg signalen die
een correctie aankondigden en ook een gevolg kreeg. In eerste instantie werd het verlies beperkt tot enkele honderden
punten, maar de snelheid van de correctie nam toe. Met diverse gaps daalde de index tot 14.000; een daling van ruim 2.300
punten vanaf de top. Het 65-daags gemiddelde werd gebroken, gevolgd door de stijgende trendlijn, die als steun fungeerde.
Tot slot werd het 200-daags gemiddelde gebroken, maar met een tweezer bottom (dat een mogelijke trendomkeer
aankondigt) vlak onder dit gemiddelde keerde het tij. De gevormde bullish harami zorgde voor een trendomkeer, dat in
daarop volgende handelsdagen een positief gevolg kreeg. De index brak het 200-daags gemiddelde en sloot de gap van 4
februari.
Wat nu?
Een positief vervolg is mogelijk, maar dan moet eerst de dalende (zwarte) trendlijn, die op 3 februari neerwaarts gebroken is,
als steun houden en de onlangs gevormde korte termijn stijgende trendlijn. Daarna kan de stijgende weerstandslijn worden
getest. Deze trendlijn stijgt dagelijks met 13 punten en ligt momenteel op 15.037, daarna volgt 15.280, 15.328 (65-daags
gemiddelde) en 15.473 als koersdoel. Op weekbasis vindt de index momenteel steun op de oude horizontale steunlijn, dat
onderdeel was van de opwaartse driehoek van mei-november 2013. Op maandbasis is het beeld somberder (grafiek niet
zichtbaar). Vanaf de top in 1999 en 2007 is er sprake van een dalende toppenlijn, die vorig jaar als weerstand getest is. Deze
weerstand is niet gebroken, maar leidde tot een terugval van de index. Hierdoor ontstaat er een lange termijn neerwaarts
koersdoel van 12.750. Mocht de index de dalende toppenlijn toch weten te doorbreken, dan volgt er een lange termijn
koersdoel van 18.300; de top van juni 2007.
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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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