
HSCEI Index China datum
• Korte termijn trend - NEUTRAAL 4
• Middel(lange) termijn trend - NEUTRAAL
• Steunniveaus - 10.020 / 9.873 / 9.640

• Weerstandsniveaus - 10.155 / 10.375 / 11.000 2014
april

Nieuwe low in 2014
De HSCEI Index heeft sinds de vorige technische analyse bericht (27 februari jl.) een lagere bodem gemaakt in 2014. Om van een
trendomkeer te kunnen spreken had er juist een hogere bodem neergezet moeten worden, maar de steunlijn vanaf de bodem vanaf
februari wist de index niet vast te houden. Deze neerwaartse doorbraak was op 5 maart. De RSI signaleerde een mogelijke
doorbraak enkele dagen eerder, toen de indicator de stijgende trendlijn reeds brak. Na de doorbraak trad er een klassieke terugtest
van de index naar de trendlijn toe. Zoals meestal, werd deze trendlijn niet teruggebroken. Sterker nog, de index vervolgde haar
neerwaartse trend met twee gaps. De daling werd in eerste instantie beëindigd op 14 maart. De index probeerde een bodem te
vormen en terug te krabbelen binnen de steunzone. Uiteindelijk lukte dit niet en noteerde de index op 20 maart de laagste stand van
het jaar.

Relief rally of dead cat bounce?
De lagere bodem in 2014 was op dagbasis voor een periode van drie jaar wel een hogere bodem. Deze bodemvorming werd
vervolgd door een snel herstel van 9.160 naar het 200-daags gemiddelde (10.155), dat de laatste vier handelsdagen als weerstand
diende. De recente rally komt voor uit een dalende wig (groene lijnen). Het koersdoel van deze dalende wig is inmiddels bereikt en
ligt op het huidige slot. Deze relief rally lijkt momenteel ten einde met het bereiken van het koerdoel van de wig en de weerstand bij
het 200-daags gemiddelde. Het is goed mogelijk dat de rally tot een zogenaamde dead cat bounce leidt. Dit betekent dat de index op
korte termijn een daling tegemoet kan zien, die verder reikt dan de huidige bodem van 2014.

Mocht de index opwaarts door het 200-daags gemiddelde breken, dan betekent dit niet dat de index definitief hogere regionen gaat
opzoeken, want de index komt daarna in een weerstandszone terecht. De bovenkant van deze weerstandszone ligt bij 10.375.
Daarna moet de index vervolgens enkele oude toppen, die deze weerstandslijn gevormd hebben, breken om vervolgens de gap te
vullen tot 11.000, waarna 11.250 een zeer belangrijke test zal worden.

Bandbreedte 9.000-11.000
Een doorbraak van de weerstand op 11.250 kan het lange termijn beeld sterk verbeteren. Vooralsnog zit de index gevangen in een
bandbreedte van 9.000 tot 11.000. Dit zijwaartse patroon is vanaf augustus 2011 valide en kan nog lange tijd kan aanhouden.
Verbetering van het Chinese economische klimaat kan positief door beleggers worden ontvangen, waardoor koersen verder kunnen
stijgen. Belangrijk hierbij is dat de HSCEI Index uit de middellange en lange termijn driehoek aan de bovenkant uitbreekt. Pas dan
kan er gesproken worden van de hervatting van de bull market, maar zover is het nog (lang) niet.
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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.


