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Bullish bevestiging of toch niet?
De vorige technische analyse blog (20 februari) werd afgesloten met de kennisgeving dat de Bovespa Index een zogenaamd thrusting
pattern had gemaakt. In principe is dit een bearish continuatiepatroon, tenzij er een positieve (bullish) bevestiging komt op dit patroon.
Deze bullish bevestiging kwam er, maar werd enkele dagen later tegengehouden door de dalende trendlijn, die eind oktober 2013 valide
werd. Deze dalende trendlijn bleek een sterkere weerstand dan gedacht, waardoor de Bovespa teruggeworpen werd tot onder het
laagste niveau van 2014, dat op 46.109 op 3 februari werd bereikt. De lagere bodem betekende tevens dat de stijgende trendlijn, die de
bodems van juli 2013 en februari 2014 met elkaar verbond, werd gebroken. De bear market hield dus stand.
Einde korte termijn downtrend
De Bovespa maakte op 14 maart jl. een nieuwe bodem op 44.966; het laagste slot sinds juli 2013. Met de inverted hammer die daarop
volgde, werd een eerste signaal van mogelijke bodemvorming aangegeven. Dit mogelijke bullish omkeerpatroon moest wel bevestigd
worden in de handelsdagen die daarop volgenden. Een inverted hammer mag zowel een zwarte als een witte candle zijn, maar een
witte candle geeft een sterker signaal. Deze "witte" inverted hammer kwam op 17 maart jl. tot stand.
Positieve divergentie
De bodem van 3 februari en 14 maart signaleerde positieve divergentie in de RSI, dat een eerste signaal aangaf van mogelijke
bodemvorming. De inverted hammer was een tweede signaal en de trendomkeer werd bevestigd in de zes handelssessies die daarop
volgden. In rap tempo brak de index enkele weerstanden. De belangrijkste was de uitbraak uit het dalende trendkanaal. Inmiddels heeft
de index het 65-daags gemiddelde (48.172) bereikt, dat een volgende horde is, die de index moet breken om de opwaartse trend te
vervolgen. Kort daarop volgt de oude top van 11 februari (48.603) en het 200-daags gemiddelde (50.153). Zover is het nog niet, want
een rally van gemiddeld 568 punten per dag oftewel meer dan 1%, is moeilijk vol te houden. Het ligt voor de hand dat de index even pas
op de plaats maakt en deze steile opwaartse trend neerwaarts breekt. De shooting stars van de afgelopen twee dagen geven een
waarschuwing dat de bulls weinig kracht over hebben om de Bovespa boven de horizontale weerstand te drukken. Het is mogelijk dat de
Bovespa terugvalt tot het 50% Fibonacci retracementniveau op 46.573. Mocht de Bovespa op dit niveau of daarboven een nieuwe
bodem neerzetten, dan geeft dit een krachtig signaal aan om het herstel voort te zetten.

Bron: Bloomberg

Bovespa Index op dagbasis

Middellange trend verbetert (iets)
De dalende trend die de Bovespa vanaf 2010 heeft ingezet, heeft recentelijk een nieuw dieptepunt bereikt. Het voorlaatste dieptepunt
dateerde van juli 2013, toen de index tot onder de 45.000 zakte. Vanaf dat niveau wist de index op te veren vanaf de lange termijn
stijgende trendlijn (dikke groene lijn). Deze trendlijn kan worden doorgetrokken tot 1997, toen deze trendlijn eerst als weerstand
fungeerde en vanaf 2006 een belangrijke steun. Afgelopen maart zakte de index tot onder deze steun, maar wist al snel terug te keren
tot boven deze trendlijn. De dalingen zorgden ervoor dat de RSI tot onder de 30 zakte. Dit niveau wordt vaak als oversold gezien.
Inmiddels is de index krachtig opgeveerd vanuit lagere regionen. Om het herstel kracht bij te zetten, moet de index de weerstand van de
dalende trendlijn testen en doorbreken. Een doorbraak van deze dalende trendlijn zal bij 50.825 gerealiseerd worden, waar ook het 50%
Fibonacci niveau ligt op weekbasis.
Lange termijn: Hammer
Op weekbasis was het meest recente patroon een tweezer bottom in combinatie met een bullish engulfing . Dit patroon is inmiddels
bevestigd met een volgende witte candle. Op maandbasis (hier niet zichtbaar) testte de index de lange termijn steun met succes. De
index maakte een zogenaamde hammer; een één candle bodempatroon, dat een mogelijke trendomkeer aangeeft. Behalve de
trendomkeer in de index, veerde de RSI op van een horizontale steun. Vooralsnog lijkt de index te herstellen, maar van een bull market
is nog geen sprake. Momenteel kan het herstel worden omschreven als een bear market rally. Om van een bull market te kunnen
spreken zullen oude toppen gebroken moeten worden.
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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 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.

