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Het aandeel Melexis Heeft de laatste 10 
jaar een parcours afgelegd dat weinig ande-
re aandelen hebben geëvenaard. Het ging 
van ongeveer 3,5 euro naar 94 euro. Die rit 
heeft bij vriend en vijand bewondering op-

gewekt. Maar ook deze boom groeit niet in 
één ruk tot in de hemel. Hij werd een eerste 
keer gesnoeid in 2015: de koers moest toen 
één derde inleveren. Vanuit technisch-ana-
lytisch oogpunt kwamen er echter nieuwe 

instapgelegenheden in 2015 en 2016. En 
weer mochten de eigenaars van aandelen 
Melexis zich in de handen wrijven, want 
het ging al snel naar 85 euro. De stijgende 
fase (fase 2) was weer volop aan de gang.
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Tussen het midden van 2017 en het mid-
den van 2018 veranderde het karakter van 
de beweging: het aandeel bewoog geregeld 
tussen de niveaus 80 en 90, wat sommige 
traders ertoe verleidde om hier met tussen-
pauzes 10 % mee te pakken. Hopelijk heb-
ben ze ook gezien dat Melexis een topfase 
aan het ontwikkelen was (fase 3). De top-
pen bleven quasi op hetzelfde niveau en de 
bodems gingen evenmin nog hogerop. Er-
ger nog, tijdens de eerste twee weken van 
juli werd een lagere bodem genoteerd. Was 
Icarus tijdens de hete zomer te dicht bij de 
zon gekomen? Alle tekenen wezen erop. 
Een citaat uit de cursus Technische analyse 
van de VfB-beleggingsacademie.

“Wanneer een aandeel na een lange stij-
ging op korte tijd (tot 6 maanden) een paar 
keer door het lang gemiddelde daalt, ver-
koop het dan of wees héél erg op uw hoede. 
Ook als alles nog oké lijkt met het bedrijf, 
een plots dalende koers is wel degelijk een 
niet te negeren alarmsignaal.”

Halfweg juli kruisten de twee gemid-
delden elkaar neerwaarts: het begin van 
fase 4, de snelle daling. Op een goede 4 
maanden tijd werd het aandeel bijna gehal-

veerd in prijs (-47,4 %). Met de trap omhoog 
maar met de snelle lift naar beneden. 3 jaar 
koerswinst weg.

Wat brengt de toekomst?
een paar aspecten dient men te overwe-
gen. Primo, de algemene toestand van de 
beurzen is niet rooskleurig, integendeel. 
Melexis is heel erg verbonden met de be-
weging van de beurs en van de economie. 
Hou daar rekening mee.

Secundo, een optimistische noot: het 
aandeel heeft op zijn dieptepunt het fibon-
acciniveau bereikt waar men kon hopen op 
een opvering. Een meting van het laagste 
punt in augustus 2015 en naar de recen-
te hoogste top, laat zien dat er maar liefst 
76,4 % van die stijging was ingeleverd. Dat 
niveau van 50 euro was in 2016 ook een 
moeilijk te overstijgen koersniveau; het is 
nu een steun geworden.

Die mogelijkheid wordt ook onder-
steund door de beweging van de stochas-
tics indicator: onderaan rechts in de grafiek 
zie je het spreekwoordelijke licht aan het 
eind van de tunnel opduiken. Die indica-
tor buigt vanuit een diep ‘oversoldniveau’ 

(over verkocht) weer naar boven. We zou-
den nog graag bevestiging zien in de Macd. 

Men mag vermoeden dat Melexis weer 
een winnaar kan worden, wanneer de gan-
se autosector weer in 4×4 modus staat. Dat 
zal maar gebeuren zodra de beurs als ge-
heel weer de wind in de zeilen krijgt.
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Meer dan alleen cinema.

ONZE ZALEN ZIJN ONTWORPEN 
VOOR FILM. WAT ZE PERFECT 
MAAKT VOOR VEEL MEER DAN FILM. 
NOG IETS DAT U MISSCHIEN NIET 
WIST OVER ONS. 

Hoogstaande technologie. Comfortabele zetels. Efficiënte 
organisatie. Allemaal troeven die niet alleen van film kijken 
bij Kinepolis een unieke ervaring maken. 
Ook seminaries, events, cultuur, congressen (en nog veel meer) 
zijn perfect op hun plaats bij ons. 

Meer info? Check business.kinepolis.be 
of bel Stephanie Hostijn op 09 241 01 66.
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