Nifty Index (update)

India

• Intereffekt Signaal Indicator

-

GROEN (Market Monitor)

• Steunniveaus

-

6.444 / 6.420 / 6.365

• Weerstandsniveaus

-

6.543 / 6.587 / 6.680
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In de afgelopen weken heeft de Nifty Index een sterke opwaartse beweging laten zien, vanaf het 200-daags gemiddelde. Dit lange termijn
voortschrijdende gemiddelde heeft in het verleden haar waarde bewezen als steun en weerstand. Begin februari zakte de index even door
deze steun, maar wist op te veren vanaf de middellange stijgende trendlijn. Korte tijd later werd het 200-daags gemiddelde wederom met
succes getest. De steun op het 200-daags gemiddelde, de hammer en de bullish harami wordt een cluster van candles genoemd. Deze
clustering werd voor het eerst door candlestick pioneer Steve Nison genoemd in zijn baanbrekende boek “Japanese Candlestick Charting
Techniques”. Hij is degene geweest die deze manier van technische analyse naar de Westerse wereld heeft gehaald vanuit Japan.
De index heeft de totale correctie van 23 januari tot en met 13 februari, toen de index van 6.355 corrigeerde tot 5.984, geheel teniet
gedaan. Tijdens deze brak de index diverse weerstandsniveaus, waaronder het 65-daags gemiddelde, de dalende toppenlijn (die door de
top van 9 december 2013 en 23 januari 2013 liep) en de oude all time high op 6.363. Tijdens de rally werd de opwaartse trend bevestigd
door de doorbraak van de RSI uit de dalende trendlijn, die tot dan toe negatieve divergentie signaleerde. Een korte pullback van de RSI
naar deze dalende trendlijn werd als springplank (steun) gebruikt om de rally te vervolgen.
All time high
De huidige rally heeft vandaag geresulteerd in een nieuwe all time high van 6.526, met een intraday top van 6.537. De rally heeft de index
naar het 150% Fibonacci-niveau gebracht, dat op 6.542 ligt en gebaseerd is op de correctie van begin van dit jaar. Op dit moment heeft de
index nog rek naar het 161,8% Fibonacci-niveau, dat op 6.587 uitkomt. Dit niveau wordt als een belangrijker niveau gezien als het 150%
niveau. De rally, en met name het snelle herstel na de (paniek)reactie op het nieuws uit De Krim, voorziet in eerste instantie een kleine
terugtest. Deze terugtest zal maandag of dinsdag moeten komen. De kans op een terugtest na de stijging van 6.215 (laagste stand van
afgelopen dinsdag) naar het huidige slot is groot, want de dagelijkse stijging van de trendlijn is 55 punten (0,8%) is moeilijk vol te houden.
Het breken van de trendlijn kan een terugval geven tot 6,420, gevolgd door 6.365.
Op middellange termijn is de opgaande trend nog steeds in tact. De index test een stijgende korte stijgende trend binnen de middellange
opgaande trend. De RSI test de horizontale weerstand die is ingezet door de top van halverwege december in de RSI. Op weekbasis is er
momenteel sprake van negatieve divergentie, die teniet zal worden gedaan als de index eenmaal doorstoot naar 6.680, waar een
middellange termijn weerstand ligt. Vooralsnog is de trend opwaarts en moet de uitspraak “The trend is your friend” gerespecteerd
worden.
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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 analysemethode. De visie op basis van technische analyse kan afwijken van andere analysemethoden.
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