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Welke aandelen kopen ? 

 Analyse van algemene beurstrend

 Is het een goed moment om te kopen? 

 Welke beurzen? Welke sectoren? 

 Korte of lange termijn?

 Chartanalyse 

 10 aandelentips

 Soorten grafieken: X-O, Candlesticks

 Gemiddelden en trendlijnen

 koersfiguren

 RSI, MACD, volumes, OBV



Lange termijn: Bel 20



Euro Stoxx 50 op 20 jaar



Bel 20

Korte 

termijn

+ 50-daagse gem. 

- Nog geen Cross-over



AEX

Korte 

termijn

- Overkocht

+  Trend buigt positief



Dow 

Jones:

Korte 

termijn

Naar nieuw record?



Nasdaq:

Korte 

termijn



Emerging Markets

Emerging markets HSBC China iShares Lat.Am.



OLIE    (10 jaar & 6 maanden)



Grondstoffen: nikkel en zink



Algemene marktvisie

 Correctie van vierde kwartaal is ten einde

 Steun boven ombuigende 50-daagse gemiddelden

 Weerstand van 100-daagse gemiddelden wordt doorbroken

 Herstel ging gepaard met redelijke volumes

 Grondstoffenprijzen verbeteren

 Wall Street loopt opnieuw voorop

 Europa voorlopig zijwaarts

 Emerging Markets (vooral China) meeste herstelpotentieel

 Sectoren: 

 Financials

 Technologie



Bekaert
Belgische producent van staalkoord en staaldraad

k/w circa 10, dividend 4,2%

Resultaten op 1 maart





Bekaert

X-O grafiek

Ommekeer- en 

uitbraaksignalen



Point & Figures

 X-O grafieken

 P&F

 kruisje: stijging

 Nul of ‘o’ = daling

 Opbouw:

 Box size: circa 1% 

 Reversal: 3 vakjes

 Geen tijdsaanduiding

 Signalen: uitbraak (ook trendlijnen, figuurtjes)



XO-grafiek: Voor- en nadelen

Voordelen: 

Filter

Weinig signalen, eenvoudige signalen 

Krachtige signalen

Enkel handelen wanneer de markt in beweging 

komt

Nadelen:

Pas actie wanneer er al een hele beweging is 

geweest

Geen indicaties dat er een signaal op komst is 

Valse signalen

Bijkomende indicatoren nodig









KBC Ancora

Holding boven KBC

Bruto dividend bijna 7%





KBC gaf 

koopsignalen:

- trendlijn verbroken

- ommekeerformatie

- boven vorige top

- steun op 100-daagse  

gemiddelde

- ommekeer bekrach-

tigd door OBV





KBC 

Ancora

X-O grafiek



KBC 

Ancora

Candle sticks

hamers



Candlesticks

 Geeft meer gedetailleerde info

 ‘Body’ en ‘Shadow’

 Witte en zwarte (of groene en rode)



Candlesticks patronen (2 kaarsen)

 Tsutsumi (overlappend patroon)

 Kirikomi (Piercing line)

 Harami (zwangerschap) 



Candlesticks patronen (3 kaarsen)

 Ochtendster  

 Avondster Shooting star (tanende ster)



Candlestick signalen

 Patronen volgen elkaar snel op en zullen vaak tegengestelde signalen 

geven.

 Signalen op de gewone koersgrafiek kunnen met de patronen van de 

candlesticks bevestigd worden. 





EVS
Belgische producent beeldverwerkingsapparatuur

k/w 9,5  dividend 3,8%

Ackermans & van Haaren tegen 21,21 EUR 











Solvay
Belgische speciaalchemie (smartphones, auto’s, luchtvaart, olie…)

Redelijke waardering (k/w 12,5, div. 3,7%)

Resultaten op 27 februari





Solvay

X-O grafiek







BESI
Nederlandse producent van machines voor de verpakking, bundeling 

en assemblage van chips.

k/w 14  dividend 7,2%





BESI:
candles

STEUN -EN WEERSTANDNIVEAUS







Neways
Nederlandse small cap

toeleverancier aan de elektronicasector

k/w 10 

Resultaten op 21 februari









NVIDIA
Amerikaanse halfgeleiderproducent, gespecialiseerd in grafische 

chips en besturingschips voor o.m. A.I., cryptomunten, …

k/w 24,6









Qualcomm
Amerikaanse halfgeleiderproducent, specialist in mobiele apparatuur.

Nieuwe groeifase met 5G

Lage waardering









BAIDU
Chinese internetgigant

k/w 18

A.I., robotica, cloud, zelfrijdende wagens (Apollo)





BAT-trio:

Baidu

tegenover 

Tencent en 

Alibaba







Naspers
Zuid-Afrikaanse media- en internetgroep

Sterk ondergewaardeerd (Tencent)

Afsplitsing MultiChoice









Vedanta
Indische mijngigant: olie, zink, aluminium…

Goedkoop, maar markt wantrouwt management
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