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AARDAPPELEN

APRIL 2016
KORTE TERMIJN

STEUNNIVEAUS
14.00
13.00
WEERSTANDSNIVEAUS
15.00
16.00

INDICATOREN

SAR
De exit aan de bovenkant van het kanaal is bevestigd waarmee de markt het dalende trendkanaal heeft verlaten. Passeren van de
dalende trendlijn geeft voor de korte termijn een nieuwe impuls. Volgende doel wordt het testen van de weerstand op 15,0. Zolang
de markt stand houdt boven de gele steunlijn wordt de stijgende trend voortgezet. Indicatoren: SAR staat aan kopers zijde,
Stochastics aan verkopers zijde. De RSI stijgt en geeft steun aan de rally.

Stoch.
RSI
54.91

TARWE (PARIJS)

MAART 2015
KORTE TERMIJN

STEUNNIVEAUS
168.00
165.00
WEERSTANDSNIVEAUS
173.00
180.00
INDICATOREN

SAR
De Bearish Wave houdt nog altijd aan waardoor de dalende trend wordt voortgezet. Zolang de dalende gele trendlijn niet wordt
gepasseerd blijft de trend intact. Na het doorbreken van de steun op 173 is het volgde target de “oude low” op 168. Een exit uit het
gele kanaal zal ruimte geven voor een bounce naar 180 of de bovenkant van de Bollinger Bands. Indicatoren: Moving Average is
dalend, SAR staat aan verkopers zijde, MACD heeft het 0-niveau niet kunnen doorbreken. RSI waarde is laag met een waarde van
32.56. Bollinger Bands blijven parallel dalen en wijzen nog op voortzetting van de trend.

MACD
RSI
32.56

MAIS (PARIJS)

JANUARI 2016
KORTE TERMIJN

STEUNNIVEAUS
162.00
156.00
WEERSTANDSNIVEAUS
162.00
170.00
INDICATOREN

SAR
MACD
De neerwaartse druk blijft aanwezig, de lange dalende trendlijn biedt veel steun maar is tegelijkertijd ook het eerste target. De
neerwaartse trend wordt voortgezet zolang de markt binnen het dalende kanaal blijft. De eerste steun op 162 (oude low) is bereikt,
volgende doel zal de support op 156 zijn. Eerste weerstand op 166 en de bovenkant van het trendkanaal. Boven 178 wordt de
Beartrend pas verlaten. Indicatoren staan negatief, SAR en MACD staan aan verkopers zijde. Bollinger Bands verwijden en wijzen op
voortzetting van de dalende trend. RSI waarde(32.19) is vlak en dichtbij het oversold niveau.

RSI
32.19

TARWE (CHICAGO)

MAART 2015
KORTE TERMIJN

STEUNNIVEAUS
450.00
430.00
WEERSTANDSNIVEAUS
472.00
490.00
INDICATOREN

SAR
De markt test de onderkant van het blauwe kanaal en vindt steun op de onderste Bollinger Band. De neerwaartse druk overheerst
zolang de markt onder haar Moving Average blijft bewegen. Een exit aan de onderkant van het kanaal opent de weg naar 440 en
430. Naar boven zijn de eerste targets 472 en 490. De Bollinger Bands verwijden en wijzen nog op voortzetting van de trend.
Technische Indicatoren: SAR staat aan verkopers zijde en MACD heeft het 0-niveau neerwaarts gepasseerd. RSI en Moving Average
zijn dalend en geven geen support.

MACD
RSI
35.51

MAIS (CHICAGO)

DECEMBER 2015
KORTE TERMIJN

STEUNNIVEAUS
353.00
340.00
WEERSTANDSNIVEAUS
353.00
363.00
INDICATOREN

SAR
MACD
De zijwaartse bandbreedte is verlaten na het doorbreken van de support op 363. De Bearish Wave blijft intact zolang de markt
binnen het gele kanaal blijft. De eerste steun ligt op de onderkant van de Bollinger Bands en 353 gevolgd door 340. De markt heeft
een rebound nodig boven de weerstand van 363 om de Bear Wave te verlaten. Technische Indicatoren: SAR en MACD staan beiden
aan verkopers zijde. RSI waarde is dalend en nadert het oversold niveau.

RSI
33.99

KOOLZAAD (PARIJS)

FEBRUARI 2016
KORTE TERMIJN

STEUNNIVEAUS
366.00
356.00
WEERSTANDSNIVEAUS
375.00
383.00
INDICATOREN

SAR
De markt doet een poging om de stabilisatie fase vast te houden maar de weerstand van de dalende Moving Average is een
obstakel. Passeren van de MA geeft ruimte voor rebound naar 383. De neerwaartse druk blijft echter nog steeds aanwezig, een
terugkeer binnen het gele kanaal geeft ruimte voor een terugval naar 366. Eerste support ligt dan op de onderkant van de Bollinger
Bands. Technische indicatoren: SAR staat aan kopers zijde en MACD heeft moeite het 0-niveau te passeren. Bollinger Bands trekken
samen en wijzen op stabilisatie.

MACD
RSI
44.77

SOJABONEN (CHICAGO)

JANUARI 2016
KORTE TERMIJN

STEUNNIVEAUS
860.00
837.00
WEERSTANDSNIVEAUS
903.00
931.00
INDICATOREN

SAR
MACD
De markt heeft binnen het trendkanaal steun gevonden op 860. De volatiliteit neemt af waardoor de Bollinger Bands samentrekken.
Doorbreken van de steun op 860 dan wel een exit aan de bovenkant van het kanaal zal een nieuwe wave veroorzaken. Een
fluctuatie van 25 tot 50 punten is dan niet uit gesloten. Technische indicatoren: SAR en MACD staan aan verkopers zijde, de RSI
waarde is vlak en geeft geen indicatie. Bollinger Bands trekken samen en geven geen indicatie.

RSI
46.77

UITLEG BEGRIPPEN
SAR

-

De Parabolic SAR is een trend indicator die de korte termijntrend weergeeft. Deze indicator
tekent stippen boven of onder de koers en wordt voornamelijk door korte termijnbeleggers
gebruikt om uitstapmomenten te bepalen

MACD

-

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) is een indicator die in de technische analyse
wordt gebruikt om een trendomkeer in het koersverloop van een future te voorspellen

RSI

-

De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een trading indicator die helpt het koop- of verkoopmoment
van futures te bepalen. Tussen 0 en 30 is een koopmoment, 30 tot is 70 is de neutrale zone en
70 tot 100 is de verkoopzone

MA

-

Het voortschrijdend gemiddelde (moving average) is een gemiddelde van een bepaald aantal
opeenvolgende getallen in een tijdreeks. Dit gemiddelde wordt telkens opnieuw berekend als
als er nieuwe getallen aan de tijdreeks worden toegevoegd
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