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De opeenvolging van de koersen van een aandeel, een index, een munt, enz... kan grafisch
weergegeven worden op een grafiek. Een dergelijke koersgrafiek is dus een weergave van wat er op
de markt gebeurt. Elke dag treden er op de markt
kopers en verkopers op. Beide partijen hebben in
hun transacties tegengestelde bedoelingen en verwachtingen. De beleggers die kopen, de 'haussiers', denken dat de koersen zullen stijgen en dat ze
er dus goed aan doen om vandaag te kopen. De
beleggers die verkopen daarentegen, de 'baissiers', verwachten dat de koersen zullen dalen. Deze
beleggers nemen dus winst of zullen eventueel
aandelen willen verkopen om tegen lagere koersen
opnieuw te kopen. Bij één bepaalde koers denken
twee tegengestelde partijen dus een goede zaak te
doen. De grafiek registreert uiteindelijk de sterkte
van beide partijen. Als de kopers in de meerderheid
zijn of kapitaalkrachtiger zijn, stijgen de koersen.
Wanneer de verkopers de sterkste partij vormen,
dalen de koersen.
Het grafische beeld laat dus beter toe in de koersevolutie een bepaalde trend te onderkennen.

De hoekentheorie is een eenvoudige algemene
theorie. Toch worden er vaak fouten gemaakt door
de verkeerde hoeken in beschouwing te nemen.
Het moeten steeds de uiterste hoogte- of laagtepunten zijn. Deze hoeken kunnen zowel op een lange- als op een kortetermijngrafiek aangeduid worden.

De trendlijnen
Met trendlijnen kunnen de algemene regels uit de
hoekentheorie verder uitgewerkt en verfijnd worden. Om de koersbewegingen op een grafiek visueel beter voor te stellen, kunnen de hoeken, dus de
uiterste hoogte- en laagtepunten, via een denkbeeldige lijn met elkaar verbonden worden.
In een stijging kan men een trendlijn tekenen door
twee of meer bodems met elkaar te verbinden. Dit
noemt men de steunlijn.
In een daling zal men daarentegen een trendlijn
tekenen door twee of meer toppen met elkaar te
verbinden. Dit is de weerstandslijn.

De hoekentheorie
Een eerste, zeer algemene theorie om een koersgrafiek te ontleden en er een bepaalde trend op aan
te duiden, is de hoekentheorie.
In de hoekentheorie wordt enkel rekening gehouden met de uiterste hoogte- en laagtepunten op
een koersgrafiek.
In een stijging liggen de opeenvolgende hoogteen laagtepunten telkens hoger dan de voorgaande.
Na een hogere bodem wordt dus verwacht dat er
logischerwijze ook een hogere top wordt gevormd.
In een daling liggen de opeenvolgende uiterste
punten daarentegen telkens lager dan de voorgaande.
Een signaal van trendwijziging wordt gevormd
wanneer deze logische beweging verbroken wordt.
Bijvoorbeeld wanneer in een dalende trend toch
een vorige top wordt geëvenaard of wanneer de
koers in een stijgende trend toch opnieuw daalt tot
het niveau van de vorige bodem.

De steunlijn vormt dus de basislijn in een stijging,
terwijl de weerstandslijn de essentiële lijn is in een
daling.
Vervolgens kan men een parallel tekenen. In een
stijging kan er evenwijdig met de steunlijn een lijn
getrokken worden met minstens één top aan de
overkant van het stijgende trendkanaal. In een daling wordt er evenwijdig met de weerstandslijn een
lijn getrokken over minstens één bodem aan de
overkant van het dalende trendkanaal.
Een trendkanaal kan zowel op lange als op korte
termijn getekend worden. Binnen een bepaalde
trend kan zich tijdelijk een tegengestelde beweging
aftekenen.
Hoe kunnen we nu trendlijnen gebruiken en interpreteren om onze beleggingsbeslissingen te optimaliseren ?
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• Met trendlijnen wordt de richting waarin een koers
zich beweegt, geaccentueerd. Als voornaamste
regel geldt dan ook ‘The trend is your friend!’.
Algemeen kunnen we dus stellen dat u niet mag
verkopen zolang de trend stijgend is. Omgekeerd
moet u wachten of zelfs nog verkopen zolang de
algemene trend dalend blijft. Hoewel dit een van
de belangrijkste regels is uit de technische analyse, wordt hiertegen toch nog vaak gezondigd omdat er soms een overdreven belang gehecht wordt
aan minder doorslaggevende of tijdelijke koersfiguren.

Het trendkanaal
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Ontex zat van eind 1999 tot mei 2001 in een dalend kanaal. Lagere toppen werden telkens gevolgd door lagere
bodems. In deze dalende trend waren er
tijdelijk tegengestelde bewegingen mogelijk, zoals
de stijging in maart en april van 2000. Deze tijdelijke herstelbeweging geraakte echter niet boven de belangrijke
weerstand die ontstond nadat de steunzone op 80 à 81
euro begin 2000 was doorbroken. Na de opleving van
november 2000 werd een weerstandslijn doorbroken,
maar dit betekende nog geen
trendommekeer omdat de koers onder de weerstandszone van 60 euro bleef. Met de opleving van juni 2001
werd de weerstandslijn wel overtuigend doorbroken. De
koers aarzelde nog enige tijd onder de weerstandszone
op 52 euro, maar de opeenvolging van hogere bodems
toonde dat de interesse voor het aandeel toenam en dat
de positieve trendommekeer zich wellicht kon doorzetten. De trendwijziging werd in oktober bevestigd toen
voor het eerst voorafgaande toppen duidelijk doorbroken
werden. Met de hogere bodems ontstond er een
stijgende steunlijn terwijl er op de toppen een
evenwijdige weerstandslijn kan getekend worden
om het stijgend trendkanaal te illustreren. De nieuwe
steunlijn werd versterkt doordat deze stijgende
trendlijn door meer dan twee bodems bevestigd werd.
Merk op dat de trend niet enkel door de
uiterste punten, maar ook door de tussenliggende 'haken' bevestigd wordt. Van 1999 tot mei 2001
liggen immers ook de meeste tussenliggende
toppen en bodems telkens lager, terwijl we na de trendwijziging zien dat de meeste punten naar
boven wijzen.

De Lijngrafiek

Ingaan tegen de trend is af en toe wel te verantwoorden wanneer een koers op fundamentele basis té sterk gestegen of gedaald is. Voor een technische analist zijn dergelijke beleggingen echter
eerder speculatief en enkel nuttig voor de korte
termijn. Met een sterk overheersende stijgende of
dalende trend zal een eventuele trendwijziging immers meestal heel wat tijd vergen.
• Vooral de uiterste koersen in de onmiddellijke buurt van de parallellen zijn belangrijk. In
principe kan u kopen als de koers de (stijgende) steunlijn nadert en verkopen wanneer de
koers de weerstandslijn nadert. Het is echter
nuttig om daarbij ook na te gaan of de bestaande trend bevestigd wordt door andere
signalen (zie verder). Bij het nauwkeurig opvolgen van de koersen zal u merken dat er bij het
naderen van een trendlijn vaak een zekere aarzeling ontstaat. De markt lijkt te twijfelen of de
trendlijn al dan niet zal verbroken worden. Kopers en verkopers voeren op zulke momenten
soms een beslissend gevecht. Welke partij een
dergelijk gevecht wint, is meestal bepalend
voor de verdere evolutie van het aandeel. Wanneer de trendlijn enige tijd 'getest' wordt en
vervolgens doorbroken, kan er meestal gesproken worden van een sterk nieuw signaal.

De uiterste koersen

Omgekeerd zal het niet-doorbreken van een
trendlijn soms een reactie van ontgoocheling
teweegbrengen, waardoor de koers in een versnelde beweging van deze lijn wegspringt.
• Doorbreken van een trendlijn. Een mogelijke
trendwijziging ontstaat er zodra de koers in een
stijgende trend de steunlijn doorbreekt, of wanneer in een dalende trend de weerstandslijn
wordt doorbroken. Een dergelijke doorbraak betekent echter niet noodzakelijk dat de koers een
tegengestelde beweging zal starten. Het is immers ook mogelijk dat de koers een zijdelingse
consolidatiebeweging aanneemt, of dat de bestaande trend in een versnelling of een vertraging
komt.
Niettemin heeft het verbreken van een steunof een weerstandslijn altijd een belangrijke
waarschuwingsfunctie. Eventueel kunnen er al
posities ingenomen of geliquideerd worden.
Na een dergelijk signaal is het alleszins belangrijk de koersevolutie nauwgezet in het oog te
houden en uit te kijken naar eventuele koersformaties die we verder in deze cursus zullen
bespreken.
Onmiddellijk nadat er zich een duidelijk stijgende
of duidelijk dalende trend begint af te tekenen,
kunnen we vaak al een eerste vrij steile trendlijn

Doorbreken van een trendlijn
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tekenen, maar die zal meestal vrij snel worden
doorbroken zonder daarom meteen een trendwijziging in te luiden.

Technische correctie

• Vanuit de regels van de hoekentheorie kan
worden besloten dat, in een stijging, het niet
bereiken van een vorige top een eerste signaal kan zijn dat de heersende opwaartse trend
zal worden gewijzigd. In een daling kan het niet
bereiken van een vorige bodem betekenen
dat de dalende trend ten einde loopt. Deze signalen kunnen we dus beschouwen als een
aankondiging van een trendwijziging.

Niet bereiken vorige topof bodem

uitzonderlijk sterke versnelling van een bestaande trend meteen ook het einde ervan in te luiden.
• In een trendkanaal kan u tussen een steun- en
een weerstandslijn vaak een centrale trendlijn
bij denken. Deze kan fungeren als tijdelijk steunof weerstandsniveau. Een bestaande trend kan
ook versterkt worden door, evenwijdig tussen
een steun- of een weerstandslijn, 'secundaire
trendlijnen' te tekenen.

De centrale trendlijn

• Na het doorbreken van een trendlijn ontstaat er
vaak een tijdelijke terugkeer tot deze lijn. Dit is
meestal de laatste ideale gelegenheid om beleggingsposities aan te passen. We spreken van
een 'technisch herstel' wanneer de koers na
een doorbraak naar beneden nog even terugkeert tot net onder de steunlijn. Dit is een gelegenheid om hausseposities te liquideren. Bij een
'technische correctie' daalt de koers nog even
terug tot de doorbroken weerstandslijn. Dit geeft
dus nog een koopgelegenheid aan.
• Soms gebeurt het dat de koers zeer snel uit een
trendkanaal stijgt of daalt en een uitzonderlijk
hoge piek of bodem vormt. Vaak blijkt deze
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• Wanneer snel op elkaar volgende bodems een
rechte vormen, wordt er soms gesproken over
een ‘versterkende steunlijn’. Deze heeft
meestal een langdurige en sterk bepalende invloed.

De Lijngrafiek

De versterkende steunlijn

• Al dan niet naar aanleiding van een belangrijke
externe gebeurtenis kan het voorkomen dat
het kanaal zich verplaatst of verbreedt
rond een nieuwe centrale tendenslijn. Dit is
mogelijk na een tijdelijke gebeurtenis die nadien weinig effect blijkt te hebben op de beurstrend, bijvoorbeeld een verkiezingsuitslag, een
schandaal, een staking, enz...
• Een nieuwe tendens wordt vastgesteld zodra er aan de boven- of de onderzijde van een
vermoedelijke nieuwe parallel twee punten
met elkaar kunnen verbonden worden en er
daardoor effectief een nieuwe parallel kan geregistreerd worden. Vanaf dat moment kun-

De nieuwe tendens

nen er met grotere zekerheid posities ingenomen worden.
Sommige technische analisten stellen dat het
beter is om de zogenaamde 'staarten' uit te
schakelen. Een 'staart' is een extreme beweging die ontstaat door paniekaankopen of paniekverkopen. Meestal doen deze zich voor bij
het eindpunt van een bepaalde beweging. Hoewel deze in de praktijk bruikbaar kunnen zijn om
trendlijnen te tekenen, zijn de beste trendlijnen
toch deze die met zoveel mogelijk verschillende
bodems of toppen kunnen verbonden worden.
De achterliggende logica bij steun- en weerstandsniveaus is voor een groot deel psychologisch te verklaren.
Indien er op een zeker niveau een sterke strijd
was tussen kopers en verkopers, zal de koers na
een terugkeer tot dat niveau vaak steun of
weerstand ondervinden. Bijvoorbeeld de koers
herstelt na een daling tot het niveau waar er een
hevige strijd geweest is. Beleggers die op dat
niveau gekocht hebben maar, gezien de daaropvolgende daling, de strijd blijkbaar hebben
verloren, zullen op dit niveau gemakkelijk geneigd zijn hun stukken te verkopen. Deze beleggers hebben het zich wellicht steeds betreurd dit
aandeel te hebben gekocht en zijn nu tevreden
dat er 'zonder verlies' weer kan verkocht worden.
Bovendien geraken beleggers vaak gewend
aan trading zones. Wanneer de koers een aantal keren opveert vanaf een bepaald niveau, zullen meer kopers zich aangetrokken voelen om
op dat niveau te kopen om x aantal procenten
hoger weer te verkopen, namelijk op het niveau
waar er voordien ook toppen werden gevormd.
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Coca-Cola (gewone schaal)

Coca-Cola (logaritmische schaal)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

Van 1994 tot 1998 zat Coca-Cola in een fors
stijgende trend. De grafiek met de logaritmische schaal
toont echter dat de stijgende trend geleidelijk aan kracht
inboette. In 1997 vormde de daling onder de steunlijn
reeds een waarschuwing dat er mogelijk een trendwijziging op til was. Hoewel de koers
begin 1998 nog een nieuwe top bereikte, boog de algemene trend eerder zijwaarts. In 1999 werden de vorige
bodems duidelijk doorbroken en ontstond er een dalende trend. De toppen van 1999 en 2000
liggen duidelijk op eenzelfde lijn, zodat we voor het te-

General Electric
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kenen van een weerstandslijn het hoogtepunt van 1998
voorlopig buiten beschouwing laten. Het gaat hier echter maar om een secundaire weerstandslijn. Sinds 2000
vormt de koers geen lagere bodems meer en ontstaat er
een steunzone boven 42 $. Dit kan een signaal zijn dat
de dalende trend ten einde loopt. De dalende trend
wordt echter pas doorbroken
zodra de met de secundaire lijn evenwijdig lopende
weerstandslijn, die vanaf de top van 1998 vertrekt,
wordt doorbroken.

General Electric evolueerde in de jaren '90 in een mooi stijgende trend. Hogere bodems werden telkens
gevolgd door hogere toppen. In 1998 zakte de koers onder
een eerste steunlijn, zonder evenwel de stijgende trend te
doorbreken. De koers hield immers stand
boven een belangrijke vorige bodem, namelijk de
bodem die het laatst de steunlijn nog bevestigde.
De stijgende trend bleef dus behouden. In 2000 zakte de
koers onder een nieuwe steunlijn en werd er een
vorige bodem doorbroken.
Enkele maanden later werd de ongunstige evolutie
bevestigd met de daling onder de lange steunlijn.
Het daaropvolgende herstel tot aan het verlengde
van de doorbroken steunlijn vormde nog een
verkoopgelegenheid. De lagere toppen werden
gevolgd door lagere bodems zodat er een dalend
trendkanaal ontstond.

De Lijngrafiek

Spoedweerstandslijnen (speedlines)
Speedlines zijn trendlijnen die sneller kunnen
getekend worden.
Op de koersgrafiek wordt er vanuit een hoogtepunt een loodlijn naar beneden getrokken tot het niveau van een belangrijk vorig dieptepunt.
Deze lijn wordt in 3 gelijke delen verdeeld, waarna
er vanuit het dieptepunt twee trendlijnen getekend
worden die telkens door 1/3e van deze verticale lijn
gaan.
Voor het tekenen van deze trendlijnen is er dus
slechts één top en één bodem nodig, terwijl er voor
een gewone steunlijn in een stijging minstens twee
bodems nodig zijn en voor een gewone weerstandslijn in een daling minstens twee toppen. Vandaar dat hier de term speedlines wordt gebruikt.

Analyse van speedlines
Na een stijging:
- ontstaat er vaak steun op de bovenste 2/3e
lijn.
- meestal houdt deze steun niet erg lang stand.
Indien deze 2/3e lijn wordt doorbroken, kan er
steun ontstaan op de 1/3e lijn en zal de koers
wellicht langere tijd verder evolueren tussen de
1/3e en de 2/3e weerstandslijn.
- indien de koers ook onder deze steunlijn daalt,
mag u een verdere daling verwachten, wellicht
zelfs tot onder het vorige dieptepunt.
Na een daling:
- ontstaat er vaak weerstand op de bovenste
2/3e lijn.
- indien deze wordt doorbroken, is een verdere
evolutie tussen de 1/3e en 2/3e lijn waarschijnlijk.
- bij het doorbreken van de 1/3e lijn kan de
daling als definitief voltooid verleden tijd
beschouwd worden.

Spoedweerstandslijnen van BNP Paribas
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Een andere variant op steun- en weerstandslijnen is de Prikvork van Alan Andrew. Hier wordt
er vanaf een eerste bodem een steunlijn getrokken, vervolgens wordt vanuit een top een nieuwe trendlijn getrokken die evenwijdig loopt met
de eerste en vanuit een nieuwe bodem wordt er
nog een derde evenwijdige steunlijn getrokken.
De koers heeft vaak de neiging langere tijd de
trend van dergelijke evenwijdige lijnen te volgen.
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Op deze grafiek zien we dat de koers in de eerste
maanden nadat de stijgende trend begon, ruim boven de
eerste 1/3e lijn blijft. Na de daling onder deze trendlijn, blijft
de stijgende trend intact binnen de twee trendlijnen. Zodra
ook de tweede steunlijn wordt
doorbroken, betekent dit het einde van de stijgende trend.

Beoordeling speedlines
Het aantrekkelijke van speedlines is dat we dergelijke trendlijnen sneller kunnen tekenen. Er is immers slechts één belangrijke bodem en één belangrijke top nodig. Bovendien kunnen de speedlines enige houvast bieden in een technische correctie. Toch blijkt in de praktijk dat bij een daling onder
de onderste steunlijn zeker niet altijd een trendommekeer plaatsvindt.
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We geven er dan ook de voorkeur aan soepeler
met de trendlijnen te werken en de mogelijke signalen van de trendlijnen te laten aanvullen door gebruik te maken van mobiele gemiddelden en koerspatronen.

De mobiele of voortschrijdende
gemiddelden
Naast de trendlijnen zijn ook de mobiele gemiddelden uitstekende hulpmiddelen om een bestaande koerstrend of een trendwijziging te herkennen.
Een mobiel gemiddelde over een bepaalde periode is eenvoudigweg de optelsom van de slotkoersen over de bepaalde periode, gedeeld door het
aantal dagen in deze periode. Een 10-daags gemiddelde geeft dus gewoon het gemiddelde van de
koersen van de laatste 10 dagen. Het gemiddelde
is 'voortschrijdend' of 'mobiel' omdat elke dag de
oudste dag vervangen wordt door de jongste dag,
waardoor het gemiddelde een evolutie zal aangeven.
Naargelang er meer op korte of meer op lange
termijn gewerkt wordt, zijn er verschillende gemiddelden mogelijk.
De meest gebruikte gemiddelden zijn:
- het 10-daags of het 12-daags
- het 25-daags, het 38-daags of het 50-daags
- het 100-daags of het 200-daags
Het belang van het mobiel gemiddelde kunnen
we illustreren door een vergelijking te maken met
andere grafieken. Op een temperatuurgrafiek van
één jaar zal men bijvoorbeeld mooi de opeenvolging
van de seizoenen kunnen aflezen. Als we op deze
grafiek een mobiel gemiddelde zouden bijtekenen,
kan het belang van de huidige temperatuur beter
geïnterpreteerd worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld
in oktober dagen zijn die even warm zijn als in de
lente, maar het 50-daags mobiel gemiddelde van
de temperatuur zal op dat moment dalen. We kunnen dan ook besluiten dat het een uitzonderlijk warme dag is. Dit is geen spectaculaire vaststelling
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omdat we de opeenvolging van de seizoenen kennen. De koersen van aandelen gaan echter meestal ook in golfbewegingen op en neer. De mobiele
gemiddelden kunnen een goede registratie geven
van deze golfbewegingen en op die manier een
aanduiding geven van het heersende beursklimaat.
Aansluitend op het voorbeeld in de temperatuurgrafiek kunnen we dus algemeen besluiten dat een
hoge koers met een dalend mobiel gemiddelde eerder een uitzonderlijke toestand is, die aanleiding
kan geven tot een verkoop.
Bij de mobiele gemiddelden onderscheiden we 5
aankoop- en 5 verkoopsignalen.

Aankoopsignalen
1. Wanneer het gemiddelde na een daling zijdelings beweegt en de koers deze lijn naar boven
verbreekt.
2. Wanneer de koers het stijgend gemiddelde opwaarts doorbreekt.
3. Wanneer de koers, dalend boven het gemiddelde, dit gemiddelde benadert zonder het te doorbreken.
4. Wanneer de koers onder het mobiel gemiddelde is gedaald, maar dit gemiddelde blijft nog
fors opwaarts gericht.
5. Wanneer de koers té ver onder het gemiddelde
is gevallen, kan er meestal een technisch herstel verwacht worden in de richting van dat gemiddelde.

Verkoopsignalen
1. Wanneer het gemiddelde na een stijging zijdelings beweegt en de koers deze lijn naar beneden doorbreekt.
2. Wanneer de koers een eind boven het sterk dalend gemiddelde gestegen is.
3. Wanneer de koers onder het gemiddelde in de
richting van dit gemiddelde stijgt, maar het niet
doorbreekt.
4. Wanneer het gemiddelde daalt en de koers in
de daling dit gemiddelde doorkruist.

De Lijngrafiek

Aankoopsignalen

Verkoopsignalen

1.

2.

3.

4.

5.

5. Wanneer de koers zeer ver boven het gemiddelde gestegen is, mag er een reactie verwacht
worden in de richting van het lager gelegen gemiddelde.
Deze regels vloeien voort uit het samenspel van
de koersen met de mobiele gemiddelden. Ze
kunnen echter ook toegepast worden wanneer
we een korter en een langer mobiel gemiddelde
op de grafiek tekenen. Bij de toepassing van de
bovenstaande 10 signalen vervangt het korte
gemiddelde dan de koers. Wanneer het korte
gemiddelde het lange overschrijdt, wordt er van
een cross-over signaal gesproken. We onderscheiden een 'death cross' en een 'golden
cross'. Het death cross betekent gewoonweg
een slecht signaal, namelijk een daling van het
kortere onder het langere gemiddelde. Het golden cross daarentegen is een goed signaal
waarbij het korte gemiddelde boven het lange
gemiddelde stijgt. In de praktijk blijken dergelijke
signalen echter vaak erg laattijdig op te treden.
We opteren bij onze analyse van de mobiele ge-

1.

2.

3.

4.

5.

middelden dan ook voor het bestuderen van het
samenspel van de koers met het mobiel gemiddelde. Cross-over signalen kunnen wel beschouwd worden als een bevestiging van een
trendwijziging. Soms zien we ook dat er na een
golden cross een korte koerscorrectie volgt. Deze vormt dan een aankoopgelegenheid. Analoog
wordt een death cross vaak ook gevolgd door
een technisch koersherstel, dat dan een mooie
verkoopgelegenheid vormt.

Het 200-daags gemiddelde
Het 200-daags gemiddelde is meestal erg nuttig
om de algemeen overheersende koerstrend van
een aandeel weer te geven. We zien dan ook heel
vaak dat trendlijnen evenwijdig kunnen getekend
worden met het 200-daags gemiddelde. Het is
zelfs zo dat, wanneer de verbinding tussen twee
toppen evenwijdig ligt met het 200-daags gemiddelde, er al een weerstandslijn mag getekend worden, ook als de bodems nog niet kunnen verbonden worden met een evenwijdige steunlijn. Nor-
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Dit aandeel zat tot maart 2000 in een dalend
trendkanaal. Het 50-daags gemiddelde vormde hier
een goed alternatief voor de weerstandslijn. Na de
doorbraak boven dit gemiddelde wipte de koers tot het
200-daags gemiddelde, dat nog een dalende trend
aangaf. Voor kortetermijntraders was dit dus eerder
een verkoopgelegenheid. In de daaropvolgende maanden vormde het aandeel echter een mooie steun boven
het 200-daags gemiddelde,
dat naar boven begint te buigen. De gunstige trendwijziging werd in mei reeds geïllustreerd met de stijging
van het 50-daags gemiddelde boven
het 200-daags gemiddelde, een zogenaamde
'golden-cross'. Het koopsignaal wordt in oktober 2000
bevestigd met de opleving vanaf de nieuwe steunlijn.
Kortetermijnbeleggers kunnen eventueel beslissen om
winst te nemen zodra de koers onder het 50-daags gemiddelde zakt. In dit geval bleek
dit ook het begin van een zijwaartse consolidatiebeweging. Er ontstaan nieuwe verkoopsignalen wanneer de koers onder de steunlijn en vervolgens ook onder het 200-daags gemiddelde daalt en
zeker wanneer de koers niet meer boven het naar beneden buigend 200-daags gemiddelde geraakt. Ook
de daling van het 50-daags gemiddelde
onder het 200-daags gemiddelde bevestigde
de ongunstige trendwijziging.
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Ook op de grafiek van Deutsche Bank zien we
hoe het samenspel van het 40- en het 200-daags
gemiddelde mooie signalen oplevert. Wanneer in 1998
het 40-daags gemiddelde begint te dalen, wordt de stijgende trend van het 200-daags
gemiddelde geleidelijk omgebogen. De stijging
boven het 40-daags gemiddelde blijkt het einde in
te luiden van de dalende trend, maar is nog niet
voldoende om van een trendommekeer te spreken. De
koers consolideert enkele maanden. Wanneer
het 50-daags gemiddelde het 200-daags gemiddelde
opwaarts doorkruist, begint het lange gemiddelde naar
boven te buigen. De koers houdt vervolgens meer dan
een jaar stand boven het stijgend
200-daags gemiddelde. Er ontstaat een eerste
verkoopsignaal wanneer het 50-daags gemiddelde een
lagere top vormt, terwijl de koers nog een
recordhoogte bereikt. Het verkoopsignaal wordt
nadien bevestigd door de daling van het 50-daags gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde.
In het daaropvolgende jaar blijft het 200-daags
gemiddelde een dalende trend aangeven, zodat
we niet geneigd zijn om snel weer te kopen.
Speculanten kunnen wel profiteren van tijdelijke
inzinkingen zoals in september 2001 omdat de
koers vaak de neiging heeft weer te herstellen in
de richting van de gemiddelden. Een dergelijke
aankoop blijft echter zeer speculatief zolang de
algemene trend niet gekeerd is.

De Lijngrafiek

Vodafone

Olivetti
5.0

450
425
400
375

4.5
4.0
3.5

325

3.0

275
250
225
200
175

2.5
2.0
1.5

125
100
75
50
25

1.0
0.5
0.0
96

97

98

99

00

01

02

De grafiek van Olivetti illustreert mooi het belang van het
200-daags gemiddelde. In de eerste helft van 1997 bleef
de koers onder het dalend gemiddelde, maar
de doorbraak en zeker de steunvorming boven het
gemiddelde vormden koopsignalen. In 1998 bleek het gemiddelde een mooi steunniveau. In 1999 ontstond er tijdelijk een verkoopsignaal, maar de koers herpakte zich. De
koers klom weer boven het 200-daags gemiddelde, dat
geleidelijk begint om te buigen. De technische correctie tot
het gemiddelde bood nog een mooie instapgelegenheid. In
2000 zakte de koers onder
het gemiddelde dat evenwel nog een sterk stijgende trend
aangaf. Wanneer de koers in het herstel het
gemiddelde, dat stilaan begint om te buigen, niet meer kan
doorbreken, mag er niet geaarzeld worden om te verkopen. Deze belangrijke lagere top blijkt nadien de basis voor
de dalende trend, die wordt versterkt door het evenwijdige
dalend 200-daags gemiddelde.
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Vodafone zat in de periode 1998-1999 in een sterk
stijgende trend. De koers bleef meestal sterk boven
het stijgend 200-daags gemiddelde en technische
correcties vormden koopgelegenheden.
We merken op dat ook op deze grafiek de stijgende trend
mooi ondersteund wordt door steeds hoger
liggende toppen en bodems, terwijl vanaf 2000 de
lagere toppen en bodems beginnen te overheersen.
In 2000 kon er met de rij opeenvolgende lagere toppen
een nieuwe weerstandslijn getekend worden, die los stond
van de uiterste piek van begin 2000. Deze lijn liep mooi
evenwijdig met het 200-daags gemiddelde.
Het koersherstel van eind 2001 geraakte niet boven
de weerstandslijn die evenwijdig liep met het voorgaande
dalend kanaal, maar dan vertrekkende vanuit de
absolute top. Ook de stijging boven het 200-daags
gemiddelde was eind 2001 nog geen koopsignaal
aangezien dit gemiddelde nog duidelijk in dalende
lijn bleef.
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maal kan er in een stijging immers pas een steunlijn
getekend worden wanneer twee bodems met elkaar kunnen verbonden worden.
Het 200-daags gemiddelde wordt algemeen aanvaard als het meest richtinggevende mobiel gemiddelde. Het gemiddelde dat echter het best de langetermijntrend weergeeft, is meestal het gemiddelde dat de trend ondersteunt met een mooi rechtlopende lijn zonder al te veel fluctuaties. Alnaargelang
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Kort mobiel gemiddelde
Een zeer kort mobiel gemiddelde kan soms ook
een houvast bieden tijdens een langdurige forse stijging of daling. Beleggers die bijvoorbeeld eind 1999
of begin 2000 bepaalde TMT-aandelen in bezit hadden, wisten vaak niet wanneer winst te nemen. Er
was misschien wel het besef dat de stijging op een
dergelijke manier niet kon verdergaan, maar door te
vroeg te verkopen konden er belangrijke potentiële
winsten verloren gaan. Wanneer u bij een spectaculaire, bijna verticale stijging uitzoekt welk gemiddelde
het best deze stijging ondersteunt, kan u besluiten
Trend

winst te nemen zodra de koers dit gemiddelde doorbreekt. Alnaargelang het aandeel kan het hier gaan
om een 8 -, een 10-, een 12-daags gemiddelde...
Zeer vaak zal de doorbraak van een gemiddelde dat
voordien een steunniveau bleek te zijn, het begin vormen van een consolidatie.
U kan de periode waarop het gemiddelde slaat, ook
laten afhangen van de trend die u wil bestuderen.
Eventueel omdat u op zoek bent naar een kortetermijn- of eerder een langetermijnbelegging.
In toepassing van de trend die Charles Dow onderkende, zou u bijvoorbeeld volgende gemiddelden
kunnen gebruiken:

Mogelijke gemiddelden

Voorkeurgemiddelde

0-2

tussen 8 en 25 dagen

12- en 25 daags

Secundary

3-9

tussen 30 en 80 dagen

40- of 50-daags

12-36

tussen 100 en 200 dagen

100 en 200-daags

> 36

tussen 200 en 500 dagen

200 of 300-daags

Longer
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Internetaandeel Yahoo! Is een volatiel aandeel dat
grote sprongen kan maken. Vooral tijdens de
'technologie-bubble' steeg het aandeel eind 1999 spectaculair. Hoewel men kon aanvoelen dat het
aandeel te duur werd, was het op een dergelijk
moment moeilijk om te bepalen waar winst te nemen,
aangezien de koers bijna dagelijks fors bleef
doorstijgen. Een zeer kort mobiel gemiddelde kan
dan een eenvoudig hulpmiddel zijn. Bij Yahoo! bleek de
forse stijging van eind 1998 ondersteund te
worden door het 25-daags gemiddelde. Zodra dit
gemiddelde werd doorbroken, bleek het aandeel
een consolidatiefase te starten. Eind 1999 kon dit
gemiddelde dan opnieuw gekozen worden als
signaalgever voor de nieuwe trend. Begin 2000
bleek de daling onder het gemiddelde opnieuw
het einde van de stijgende trend in te luiden.

Minor
Major

Maanden

het aandeel kan dat evengoed een 150-daags gemiddelde zijn, als een 270-daags of een 320daags enz...
Elk aandeel heeft zijn eigen karakter en bij dat karakter passen meestal ook één of meerdere mobiele gemiddelden. Indien de koers in het verleden geregeld een rally kende die langs een bepaald kort
gemiddelde liep, zal dit gemiddelde bij een nieuwe
rally ook vaak de trend aangeven.
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Gewoon en gewogen
mobiel gemiddelde

Exponent: 2 delen door de gewenste periode
voor een 200-daags gemiddelde : exponent
= 0,01
2/200 = 0,01

Onafhankelijk van de onderzochte periode kan u
nog twee verschillende types mobiele gemiddelden
onderscheiden:

voor een 10-daags gemiddelde : exponent
= 0,2
2/10 = 0,2

Gewoon voortschrijdend gemiddelde
Dit is het meest gebruikte mobiele gemiddelde.
Hierbij is het gemiddelde over x aantal dagen gewoon
de som van de koersen over deze dagen gedeeld
door x.

Voor de berekening van een exponentieel gemiddelde wordt het verschil tussen de jongste
slotkoers en het exponentieel gemiddelde van
de dag voordien vermenigvuldigd met een exponent.

Gewogen voortschrijdend gemiddelde
Hierbij wordt aan de recente koersen een hoger
gewicht toegekend en wegen oudere koersen minder zwaar door. Dit gemiddelde zal dus sneller een
trendwijziging aanduiden. Het exponentieel gemiddelde is een voorbeeld van een gewogen mobiel
gemiddelde.

Deze exponent is afhankelijk van de periode
van het gemiddelde en moet hoger zijn voor kortere periodes. Indien de exponent te groot is,
gaat er te veel gewicht naar de jongste koersen.
Indien de exponent te klein is, zal het exponentieel gemiddelde minder gevoelig zijn voor de
meer recente trend.

Exponentieel gemiddelde
De formule voor een exponentieel gemiddelde
luidt:
(Huidige koers -vorig exp.gem.) X exponent
+ vorige exp. gem.

Een voorbeeldje om de formule te verduidelijken:

Voorbeeld: 5-daags exponentieel gemiddelde
KOERS
106
101
99
96
93
91
91
96
99
104

oud exp.g.
103,0
104,2
102,9
101,3
99,2
96,7
94,4
93,0
94,2
96,1

verschil
101,0
-3,2
-3,9
-5,3
-6,2
-5,7
-3,4
3,0
4,8
7,9

exponent
104,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

verschil*exp.
107,0
-1,3
-1,6
-2,1
-2,5
-2,3
-1,4
1,2
1,9
3,2

Exp.gem.
104,2
102,9
101,3
99,2
96,7
94,4
93,0
94,2
96,1
99,3
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Gewoon gemiddelde
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Op deze grafiek zien we hoe de fors dalende trend mooi
geïllustreerd wordt door het 200-daags gemiddelde.
Het gewone voortschrijdend gemiddelde toont hier een
bijna rechte lijn. Deze vormt dan ook een mooi alternatief voor een weerstandslijn.

Beoordeling van het gewone en het
exponentiële gemiddelde
Het gewogen of het exponentiële gemiddelde
zal veel sneller een mogelijke trendwijziging aanduiden. Dit kan een voordeel zijn, maar anderzijds
levert dit gemiddelde dan ook het gevaar dat er
voorbarige besluiten worden getrokken. Vaak zal
het gemiddelde beginnen om te buigen, enkel
omdat de koers in een mooi stijgende trend even
consolideert. Het gewone mobiele gemiddelde
daarentegen geeft de beste kans om een rechte
lijn te vormen en zal op die manier vaak het meest
nuttig zijn als alternatief voor trendlijnen. Zoals
hoger gesteld, wordt de trend het best aangegeven door strak lopende mobiele gemiddelden.
Zeker als deze ook nog evenwijdig lopen met een
trendlijn.
Dit laatste gebeurt zelden bij een gewogen
gemiddelde.

Trading bands
Een aparte toepassing op de mobiele gemiddelden zijn de 'trading bands' of de 'moving average
envelopes'.
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Het exponentieel 200-daags gemiddelde toont
daarentegen een grilliger verloop en is dus minder
bruikbaar ter ondersteuning van trendlijnen.
Anderzijds geeft dit gewogen gemiddelde wel
eerder de trendwijziging aan.
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Op deze grafiek worden er met een 50-daags
gemiddelde trading bands getekend op 10% boven het
gemiddelde en 10% onder het gemiddelde.
Dit aandeel blijkt over de jaren heen meestal tussen deze
grenzen te evolueren. Op die manier kunnen
de trading bands behulpzaam zijn om een goed
koop- of verkoopmoment te kiezen.
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Dit zijn lijnen die evenwijdig met een bepaald
percentage boven en een bepaald percentage
onder een mobiel gemiddelde getekend worden.
Deze trading bands vinden we vooral nuttig als
we ze evenwijdig met het 200-daags gemiddelde laten evolueren. Welk percentage hiervoor
wordt ingesteld, laat men best afhangen van de
volatiliteit of de beweeglijkheid van een aandeel.
Voor een aandeel dat sterk schommelt, kunnen
er parallellen ingesteld worden die 20 à 30% van
het 200-daags gemiddelde verwijderd zijn. Bij
een aandeel met minder heftige koersbewegingen zijn eerder trading bands van 5 à 10% nuttig.
Trading bands zijn zeker interessant wanneer de
koers vrij ver van het mobiel gemiddelde verwijderd
is. Ze kunnen dan een zekere houvast bieden. We
zien ook vaak dat de koers nabij deze trading bands
een steun of weerstand vindt. Wanneer de koers na
enige aarzeling boven de bovenste parallel of onder
de onderste parallel gaat, blijken deze parallellen nadien vaak als nieuwe steun-, respectievelijk weerstandslijn te fungeren.
Trading bands zijn vaak een mooi alternatief voor
trendlijnen.

Koersfiguren
In koersgrafieken blijken bepaalde patronen, golfbewegingen of koersfiguren geregeld terug te keren. Bij nadere studie blijken zij een weerslag van
het normale, vaak psychologisch bepaalde gedrag
van de massa beleggers. Er kunnen dan ook conclusies uit getrokken worden over het mogelijke
verdere koersverloop.

De dubbele top
Na een stijging bereikt de koers een top wanneer
er op een bepaald niveau meer verkooporders dan
kooporders opduiken. Dit blijkt dus een punt waarop vele beleggers wensen winst te nemen, terwijl er
tegen die koersen onvoldoende kopers geïnteresseerd zijn. Wanneer de koers dan na een terugval
weer opleeft maar in die nieuwe stijging niet meer
boven de voorgaande top geraakt, is het duidelijk
dat er hier een zeer belangrijke weerstand ligt en
dat er misschien wel voor langere tijd een absoluut
hoogtepunt werd bereikt. Er blijven immers te veel
verkopers op dat niveau en de koers mist de fut om
door te gaan.
Een dubbele top vormt in principe dus een verkoopsignaal.

Bollinger bands
De dubbele topuitbraak
Bollinger bands gelijken sterk op de trading
bands. Terwijl de trading bands echter gevormd
worden door een gelijklopende lijn te tekenen die
een vast percentage boven en onder het gemiddelde ligt, wordt er bij de bollinger bands met standaarddeviaties gewerkt. Bij een toenemende volatiliteit in het aandeel zullen de bollinger bands breder worden om weer te versmallen zodra de koersevolutie wat rustiger wordt.
De analyse van de bollinger bands gebeurt op dezelfde manier als de trading bands. We kunnen
stellen dat deze indicator een verfijning en een verbetering van de gewone bands is.

Wanneer het vorige hoogtepunt wordt overschreden, spreken we van een dubbele topuitbraak. Dit is
een nieuw positief signaal, waarna de kans groot is
dat de koers de stijging zal verderzetten.
Let wel, dit goede signaal wordt pas effectief gegeven zodra er een echte koersuitbraak is. Indien u
als belegger hierop wacht, riskeert u vaak wel een
groot deel van de stijging te missen. Als meer actieve belegger of als speculant zal u echter enkele elementen in het oog kunnen houden die een toekomstige uitbraak meer waarschijnlijk maken.
- Zo is er al sneller een uitbraak te verwachten wanneer de verhandelde volumes bij de tweede stijging groter zijn. Dit toont immers dat er van ko-
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perszijde een levendige belangstelling blijft in dit
aandeel.
- Ook het tijdselement speelt een rol. Indien de
koers snel na het bereiken van een top opnieuw
begint te stijgen, is de kans op een uitbraak groter,
zeker wanneer bovendien de algemene trend opwaarts gericht is.
- Tot slot zal het signaal krachtiger zijn wanneer de
tweede bodem die voor de nieuwe uitbraakpoging
wordt gevormd, hoger ligt dan de voorgaande bodem.

De dubbele bodem
Dezelfde principes van de dubbele top gelden omgekeerd ook voor de dubbele bodem.
Wanneer de koers na een daling standhoudt op het
niveau van de vorige bodem, vergroot de kans dat de
daling ten einde loopt.
Een daling onder de vorige bodem geeft daarentegen een signaal dat de dalende trend wordt verdergezet. Ook hier spelen volumes en het tijdselement
een rol. De uitbraak naar beneden zal bovendien
meestal krachtiger zijn wanneer de laatste top lager
lag dan de voorgaande.

De 3-topuitbraak
Vaak gebeurt het dat een uitbraakpoging niet meteen lukt, maar dat de koers na enkele malen tegen
een weerstand te zijn gestoten, toch doorbreekt. In
een stijging betekent dit dat degenen die tegen een
bepaald niveau wilden verkopen, al verkocht hebben
en dat er geen nieuwe verkopers opduiken, terwijl er
vanuit bepaalde hoeken toch aankooporders blijven
toestromen.
Bij een 3-topuitbraak stoot de koers tweemaal tegen eenzelfde weerstand, maar breekt de derde
keer door. Deze figuur geeft een zeer sterk aankoopsignaal. U kan dit vergelijken met het inbeuken
van een deur. Na enkele malen vergeefs met kracht
tegen het harde hout te hebben ingebeukt, vliegt de
deur plots open waardoor men meteen enkele meters vooruitschiet.
De periode waarin de 3-top zich aftekent, bedraagt
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liefst 2 à 3 maanden. Hoe langer de periode, hoe
minder krachtig de uitbraak zal zijn. Wanneer de uitbraak meer dan 4 maanden op zich laat wachten, is
het effect meestal kleiner.
De 3-top kan nog verschillende vormen aannemen:
- de versterkte 3-top: De twee reacties tussen de
drie toppen ondervinden een steun aan de onderzijde, waarbij de tweede bodem hoger ligt dan de
eerste. Soms kunnen deze twee bodems ook door
een significante opwaartse trendlijn verbonden
worden (zie verder: de 'stijgende driehoek'). Een
dergelijke figuur geeft meestal meer kracht aan de
uitbraak.
- de gespreide 3-top: Wanneer de volgorde van de
toppen in de tijd niet regelmatig verdeeld is. Een
dergelijke uitbraak zal normaal hetzelfde effect geven als de gewone 3-top.
- de oneigenlijke 3-top: Deze 3-top ontstaat wanneer de toppen horizontaal niet op dezelfde lijn liggen. Ook een dergelijke uitbraak heeft meestal
hetzelfde effect.
- een valse 3-top : Bij een 3-top spelen ook de verhandelde volumes een belangrijke rol. Wanneer
de uitbraak bij lage volumes plaatsvindt, is de kans
groot dat het om een 'valse' 3-top gaat. Dit kan
soms gebeuren bij minder liquide aandelen, waarbij de koers gemakkelijker kan gemanipuleerd
worden.
- ook een 4-top en een 5-top zijn mogelijk.

De kaderformatie
Wanneer de koers na een stijging of een daling
consolideert binnen een duidelijke boven- en on-

De kaderformatie
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dergrens, spreken we van een rechthoekformatie
of een kaderformatie.
Aan- of verkoopsignalen zijn hier afhankelijk van
de richting van de koersuitbraak. Wanneer de
koers de rechthoek langs boven verlaat, ontstaat
er een aankoopsignaal. Bij een uitbraak naar beneden kan er best verkocht worden.
Hoe langer de koers binnen een kaderformatie
blijft, hoe krachtiger de koersuitbraak zal zijn. Dit
is onder meer te verklaren doordat beleggers hun
koop- of verkooporders, die zich net boven of onder de kaderformatie bevinden, na enige tijd zullen verhogen of verlagen omdat hun gestelde limiet blijkbaar niet gehaald wordt. Wanneer deze
formatie lang aanhoudt, zal het aantal orders in
de onmiddellijke buurt van de rechthoek dan ook
zeer klein worden. Na een uitbraak wordt er een
zeer sterke koersbeweging mogelijk.

De driehoeksformatie
Ook de driehoeksformatie wijst op een afwachtende houding van de beleggers. Zoals bij de kaderformatie consolideren de koersen hierbij in een
zijwaartse beweging, maar in plaats van een rechthoek komt er door lagere toppen en/of hogere bodems een driehoek tot stand. De vorm van deze
driehoek kan soms al een aanduiding geven van de
te verwachten beweging.
We onderscheiden vier soorten driehoeksformaties.
- Symmetrische driehoek: Deze figuur wordt
gekenmerkt door een stijgende steunlijn en een
dalende weerstandslijn. Dit wijst op een totaal
onbesliste situatie. De richting van de uitbraak zal
de toekomstige trend bepalen.
Advies: Indien het om een kleine driehoek
gaat, kan er best gewacht worden tot er een
duidelijke uitbraak plaatsvindt. Bij een zeer
brede driehoek is het mogelijk om op tijdelijke
bewegingen in te spelen als er andere signalen
worden gegeven. Deze signalen mogen echter

De symmetrische driehoek

slechts voor de korte termijn gezien worden,
want het echte signaal komt er pas wanneer
de brede driehoek werkelijk doorbroken wordt.
Zoals steeds is het ook bij driehoeksformaties
belangrijk om de algemene trend in het oog te
houden. Bij een sterk opwaartse trend is de kans
op een positieve uitbraak groter. Er kan dan ook
meer belang gehecht worden aan secundaire
signalen die een nakende uitbraak laten vermoeden.
De uitbraak moet ondersteund worden door de
volumes.
Een uitbraak vindt best plaats ergens in de zone tussen 1/2 en 3/4 van de driehoek. Indien
de koers pas op het einde van de driehoek uitbreekt, zal het signaal meestal minder kracht
hebben. Het gaat dan vaak immers slechts om
een toevallige stijging boven de weerstandslijn
of onder de steunlijn.
- Stijgende driehoek: Hier ziet u een stijgende
steunlijn en een horizontale weerstandslijn. In deze figuur botst de koers dus telkens tegen dezelfde weerstand, een niveau waar er veel verkocht wordt. Maar bij elke terugval wordt er
steeds sneller gekocht. Er ontstaan dus telkens
hogere bodems, wat op een toenemende interesse van de kopers wijst. Deze toenemende
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De stijgende en dalende driehoek

vraag kan uiteindelijk tot een krachtige uitbraak
leiden .
Advies: Eventueel kan u al speculatief kopen
tijdens de vorming van de driehoek. Vervolgens kan u bijkopen zodra de koers uit deze
formatie breekt.
- Dalende driehoek: In deze figuur daalt de
weerstandslijn en ligt de steunlijn horizontaal.
Het aanbod blijkt dus groter dan de vraag. In
elke opleving wordt er sneller winst genomen.
Hoewel er enige tijd nog een sterke steun aanwezig blijft, zijn er steeds lagere toppen.
Advies: Indien er een duidelijk dalende
driehoek ontstaat, kan er voorzichtigheidshalve al wat verkocht worden. Er bestaat
immers een toenemend gevaar voor een
negatief signaal. Het echte verkoopsignaal
ontstaat echter pas als er werkelijk een uitbraak naar beneden is. Zodra de steun het
begeeft, kan de daling snel gaan en zou u
dus niet mogen aarzelen om te verkopen.
- Zich verbredende driehoek: Deze wijst ook op
onzekerheid. Men neemt dus best een afwach-
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tende houding aan. Meestal heeft deze figuur
negatieve gevolgen. Na een stijging wijst deze figuur vaak op een toenemende 'distributie' van
aandelen. De volatiliteit neemt toe, omdat er
enerzijds bij de kleine beleggers een groot optimisme heerst, maar anderzijds blijken er grote
marktpartijen massaal aandelenposities te verlichten.
- De Diamant: is een variant op de driehoeksformatie. De diamant start met een breder wordende driehoek. Deze figuur wijst vaak op het einde
van een lange stijgende trend. Er heerst een toenemende volatiliteit. Grote groepen beleggers
blijken hun aandelen te verkopen, maar er is nog
voldoende optimisme om de koersen telkens
weer te laten herstellen. Vervolgens begint de
driehoek weer te versmallen. De kans op een
neerwaartse uitbraak wordt dan vrij groot.
Zodra u een diamant herkent, is het nuttig naar
het verschil tussen de hoogste en de laagste
koersen binnen de diamant te kijken. Na de negatieve uitbraak mag u meestal immers een daling verwachten die minimaal zo groot is als dit
verschil.
Een voorbeeld van een diamantformatie vinden
we in de evolutie van de Dow Jones in 2000.
- De Wedge: Ook de wedge is een soort driehoeksformatie.
Het gaat hier om een, meestal vrij kort, trendkanaal, waarbij in een stijging de weerstandslijn niet
evenwijdig loopt met de steunlijn, maar iets minder krachtig stijgt. Dit is een ongunstig signaal
en er moet voor een uitbraak naar beneden gevreesd worden.
Wanneer in een dalende trend een driehoekje
ontstaat waarbij de steunlijn minder sterk daalt
dan de weerstandslijn, kan dit een teken zijn dat
er een positieve uitbraak op til is.

De Lijngrafiek

De vlag of de wimpel
Na een heftige stijging of daling heeft de koers
vaak de behoefte om even uit te blazen. Sommige beleggers hebben al voldoende winst, zodat er
een tijdelijke consolidatie optreedt. De 'beter' ingewijde beleggers die weten dat de vooruitzichten voor het bedrijf uitstekend zijn, of dat het aandeel nog steeds sterk ondergewaardeerd is, houden hun aandelen echter bij. Na de korte periode
van winstnemingen, waarin de volumes laag zijn
gebleven, gaat de stijging echter vaak met evenveel kracht verder.
Op dezelfde manier kan de koers na een bijna
verticale daling even consolideren met lage volumes. Er kan zelfs een zeer tijdelijk en licht stijgend trendkanaaltje ontstaan. Dit is het gevolg
van de druk van koopjesjagers die willen profiteren van de sterke daling.
Het is van belang te kijken welke vorm de korte
consolidatie aanneemt. Indien het in een stijging
een consolidatie is, die eventjes tegen de trend
ingaat, spreken we van een continueringspatroon.
Een consolidatie die in een stijging daarentegen in de richting van de trend wappert, is eer-

De vlag of wimpel

der een negatief teken. Het wijst meestal op
een uitputting van de 'haussiers'.
Belangrijk is alleszins dat de consolidatie
plaatsvindt na een verticale beweging, dat de
volumes laag zijn en dat de consolidatie geen te
lange periode in beslag neemt, namelijk niet
meer dan 4 weken.
Opmerking:
Bij alle koersformaties is het steeds aangewezen ook de volumes in het oog te houden. Tijdens een driehoeksformatie zullen deze meestal laag zijn. Op het moment van de uitbraak zien
we daarentegen een forse toename van de verhandelde omzetten.
Indien de volumes bij de uitbraak aan de lage
kant blijven, zal het signaal meestal slechts een
beperkt effect hebben, of zal er soms zelfs sprake zijn van een 'valse' uitbraak.
Figuren: trendwijziging.
De dubbele top, de 3-top, de kader- en de driehoeksformatie zijn in feite koersfiguren die op een
koersconsolidatie wijzen. Er moet gewacht worden
op een uitbraak vooraleer er een goed of een slecht
signaal wordt gevormd.
Er bestaan echter ook koersfiguraties die op zich
een trendwijziging kunnen aanduiden.

De hoofd-en-schouderformatie
Ook veelal gebruikt met de Engelse benaming
'head and shoulder'
De hoofd-en-schouderformatie duidt het einde
van een stijgende trend aan. Deze figuur wordt op
de volgende manier gevormd:
- een linkerschouder: Deze ontstaat wanneer na
een (soms snelle) stijging, een korte consolidatie
ontstaat die gevolgd wordt door een snelle daling.
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hoofd-en-schouderformatie

schouwd worden als een zeer sterk aankoopsignaal.
- De linkerschouder: een scherpe daling, meestal
met hoge omzet, gevolgd door een koersherstel met een dalend volume.
- Het dieptepunt: wordt gevormd met hoge volumes. Het daaropvolgend herstel kent echter
nog stijgende volumes ! Dit wijst al op een zekere kracht, een signaal dat de bodem misschien wel achter de rug ligt.

- het hoofd: een (vaak snelle) stijging naar de top,
meestal met een scherpe punt (de 'piek'), gevolgd door een snelle daling die gepaard gaat
met een toenemend volume.
- de rechterschouder: een nieuwe stijging blijft
onder de vorige top en wordt na een consolidatie gevolgd door een daling met hoge omzetten.
Deze formatie mag ruim geïnterpreteerd worden,
zowel op lange als op korte termijn. Men spreekt
trouwens vaak over een 'volmaakte' of een 'onvolmaakte' hoofd-en-schouderformatie, alnaargelang de twee schouders zich op dezelfde
hoogte bevinden en een gelijke afstand hebben
t.o.v. het 'hoofd'. De figuur is nochtans des te
krachtiger naarmate ze van korte duur is. Indien
de rechterschouder van deze formatie op een
lager niveau ligt dan de eerste 'linker'schouder, wijst dit meestal op een toenemende
zwakte in het aandeel en mag er wellicht ook
een snellere en een sterkere daling verwacht
worden.

De omgekeerde hoofd-en-schouder
Of de 'hoofd-schouder bodem' of de 'bottom
head and shoulders' geeft daarentegen het einde van een daling aan en mag dan ook be-
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- De rechterschouder: er zijn nog wat winstnemingen door degenen die nog niet in een herstel geloven, maar de omzet blijft hierbij laag. Na die
laatste kleine inzinking krijgen we vaak een gevoelige stijging met een hoge omzet.

De W-figuur en de M-figuur
Omgekeerde hoofd-en-schouderformatie

De W-figuur ontstaat na een dalende koersbeweging, die onmiddellijk gevolgd wordt door een stijging,
waarna winstnemingen voor een reactie zorgen.
Hierbij blijft de koers wel boven de vorige bodem. De
daaropvolgende stijging gaat tot boven de vorige
'haak'. Hiermee ontstaat een koopsignaal.
De M-figuur is net het omgekeerde van de W-figuur. Deze geeft dus een verkoopsignaal.

De Lijngrafiek

W-figuur en M-figuur

Bij de verdere koersevolutie zal een afgeronde
bodem dan ook als een zeer sterke steun beschouwd worden. Dat is dan immers het niveau
waarop vele beleggers het aandeel te goedkoop
vonden om nog te verkopen.

Saucers

Deze figuur is vaak het resultaat van een beslissende 'veldslag' tussen haussiers en baissiers. De
volumes zijn dan ook meestal veelzeggend. Vaak
zullen de dieptepunten bij de W-figuur, of de hoogtepunten bij de M-figuur, de start van een nieuwe
tendenslijn inluiden.

De afgeronde top en de
afgeronde bodem
Deze figuur is nauw verwant met zowel de W (M)figuur, als met de (omgekeerde) hoofd-en-schouderformatie.
Hier zien we duidelijk hoe het aantal of de kracht
van de kopers en de verkopers vermindert.

Afgeronde bodem

In plaats van een volledige afgeronde top of afgeronde bodem, ontstaan er soms ook kleinere afgeronde figuren. Deze worden 'saucers' genoemd.
Zeker wanneer deze figuren over enkele weken of
maanden opeenvolgen, kunnen dit ook krachtige
signalen zijn.

Opmerking: Technisch herstel
en technische correctie
Net zoals bij de trendlijnen ziet u ook bij de meeste
koersfiguren vaak het fenomeen van het technisch
herstel en de technische correctie.
Na een negatief signaal zal de koers vaak nog
even herstellen tot het niveau waar er een verkoopsignaal werd gevormd. Daarmee ontstaat
nog een laatste verkoopgelegenheid. Dit is het
technisch herstel of de 'throw-back'.
Wanneer er daarentegen bijvoorbeeld een 3-top
wordt verbroken, zal de koers vaak nog even terugvallen tot het nieuwe steunniveau, namelijk het niveau van de doorbroken toppen. Dit is de technische correctie of de 'pull-back'.
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Na een spectaculaire stijging in de jaren '90 bereikte de Dow
Jones begin 2000 een recordhoogte op 11.750.
De topvorming met een diamantformatie betekende het einde van de lange stijgende trend. In de tweede helft
van 1999 nam de volatiliteit reeds toe zodat er een zich verbredende driehoek werd gevormd. Er heerste nog
een groot optimisme, maar anderzijds nam tevens de
verkoopdruk toe. Dit was een periode van 'distributie'.
In de eerste helft van 2000 nam de volatiliteit tijdelijk af zodat
er een gewone driehoeksformatie ontstond. Na
de vorming van de diamant startte de index echter een neerwaartse trend.
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Na een jarenlange stijging evolueerde Aegon in 1999
en 2000 in een zijwaartse trend. De dubbele top in 2000
onder het hoogtepunt van 1999 was reeds
een negatief teken. Begin 2001 werd er een duidelijk verkoopsignaal gevormd met een 3-bodem onder
38,5 euro. Dit doorbroken steunniveau werd vervolgens
een weerstandsniveau waarop er een dubbele
top werd gevormd. De koers kwam in een dalende trend,
die in september nog werd bekrachtigd met het doorbreken van een 3-bodem onder 30 euro. De koers bleef onder het dalend 200-daags gemiddelde en
vanaf mei ontstond er een nieuwe verkoopgolf na
de daling uit een driehoeksformatie.
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Imperial Tobacco evolueerde begin 2001 al in een mooi
stijgende trend. Deze gunstige evolutie werd in mei
bekrachtigd met een 3-topuitbraak boven 620. Na de uitbraak gaf een technische correctie nog een mooie koopgelegenheid. In augustus werd er een nieuwe
3-top doorbroken boven 700. Door de algemene
verkoopgolf na 11 september 2001 zakte de koers even
onder het nieuwe steunniveau, maar de stijgende trend
bleef intact. Eind 2001 gaf de koers een nieuw koopsignaal met de stijging uit een driehoeksformatie. In maart
2002 werd er opnieuw een 3-top doorbroken. Deze laatste
uitbraak was extra sterk omdat ze gepaard ging met hoge
volumes. De vraag naar het aandeel was
zodanig groot dat er geen technische correctie optrad.
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Na enkele lagere toppen bevestigde ABN AMRO begin
2001 de ongunstige evolutie met de daling onder de vorige
bodem. Het vroegere steunniveau werd vervolgens een
weerstandsniveau. De koers probeert driemaal terug boven
23 euro te geraken, maar na de niet doorbroken 3-top
volgt er een nieuwe verkoopgolf. Na september 2001
wordt er steun gevormd met een dubbele bodem, maar het
herstel stuit opnieuw tegen de taaie weerstand op 23 euro.
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Suez vormde na het hoogtepunt van eind 2000
een verkoopsignaal met een brede M-figuur. In de
topvorming die in de zomer van 2001 ontstond,
kunnen we een afgeronde top herkennen. De
ongunstige evolutie werd vervolgens bekrachtigd met een
daling onder het naar beneden buigend 200-daags gemiddelde. In mei 2002 ontstaat er nog een nieuwe verkoopgolf nadat de koers langs beneden uit een
driehoeksformatie valt. In de zomer van 2002 start er een
tijdelijke herstelbeweging na een omgekeerde hoofd-enschouderformatie, maar aangezien de trend nog sterk
daalt, kan er nadien niet veel meer dan een technisch herstel verwacht worden.
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Vivendi Universal veerde begin 2000 nog sterk op na een
3-topuitbraak. Aan de stijging kwam er een abrupt einde
door het verkoopsignaal met een hoofd-en-schouderformatie. Het verkoopsignaal werd nadien
bevestigd met de daling onder de vorige bodems.
Vervolgens ontstond er een dalende trend onder het 200daags gemiddelde. In januari 2001 en in maart 2001 ontstonden er tijdelijke bodemformaties met
kleine omgekeerde hoofd-en-schouderformaties,
maar in een dalende trend is er steeds voorzichtigheid geboden met koopsignalen. De herstelbeweging tot boven
het dalend 200-daags gemiddelde was een
verkoopgelegenheid. In augustus 2002 werd een
doorbroken 3-bodem opnieuw gevolgd door een
sterke verkoopgolf.
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