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Technische analyse
Goud
Correctie ten einde
We moeten terug naar de zomer van vorig jaar om de
top, en tevens all-time high, in de goudprijs te zien.
Vanaf deze top bij $2.063 werd een lange, forse
correctie ingezet die recent leidde tot een dubbele
bodem bij $1.675.
Dubbele bodem gevormd
bij terugtest opgaande
langere bodemlijn bij
$1.675

De bullmarkt in de goudprijs is inmiddels al ruim vijf jaar
onderweg. Eind 2015 werd een meervoudige bodem rond $1.050
op de borden gezet. Dit was destijds te zien als terugtest naar de
neklijn van een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon dat in
de jaren 2008–2009 werd gevormd. Opvallend is dat deze
terugtest ook het dieptepunt was van een nieuw, zeer groot en
langdurig omgekeerd hoofd-schouderpatroon dat in de jaren
2013–2019 werd gevormd. Pas in 2019 werd de neklijn van dit
nieuwe grote patroon opwaarts gebroken en startte een
volgende fase in de lange opgaande trend. Inmiddels zien we
een drietal opgaande trendlijnen vanaf de bodem bij $1.050. De
steilst opgaande bodemlijn startte in 2019 en heeft inmiddels
meerdere raakpunten. Het meest recente raakpunt werd
gevormd tijdens de correctieve tegenreactie vanaf de genoemde
$2.063-top. Deze in maart gevormde bodem blijkt een dubbele
bodem te zijn geworden bij $1.675 waarna de steilst dalende
toppenlijn direct werd gebroken. Hiermee werd de forse
correctieve tegenreactie van bijna $400 beëindigd.
Deze dubbele bodem werd overigens gevormd met een ‘bullish
engulfing’ op de daggrafiek en een grote ‘hammer’ op de
weekgrafiek. Ook maakt deze bodem deel uit van een tweetal
grote ‘W’-formaties. De neklijn van de 1 e W-formatie werd
gisteren gebroken boven de $1.790. Vanuit dit patroon is een
doel te berekenen van $1.910. De neklijn van de grotere Wformatie ligt bij de eerdere dubbele top van $1.960. Hieruit is een
doel te berekenen van $2.215. Mijn langetermijndoel blijft
onveranderd liggen bij $2.450. Een beweging onder $1.675 zorgt
voor een verdere en langer durende correctieve tegenbeweging,
maar deze kans is aanzienlijk verkleind. Steun ligt nu bij de zone
$1.750 - $1.760 en $1.790. Weerstand voor de komende weken
ligt bij $1.910 en $1.960. Ik acht de kans op een test en
doorbraak van deze weerstanden in de komende periode groot.
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Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal

=

Macro-economie

+

Sterk economisch herstel verwacht vanaf tweede kwartaal

Liquiditeit / rente

++

Centrale banken handhaven zeer soepel beleid en houden de geldkraan vol open

Waardering

--

'Veilige' beleggingen zoals staatsobligaties zijn hoog gewaardeerd, maar aandelen ook

Sentiment¹

-

Enkele marktindicatoren wijzen op overdreven optimisme onder beleggers

Technische analyse²

-

Hogere toppen mogelijk, maar wel negatieve divergentie met technische indicatoren

Deze tabel wordt maandelijks geüpdatet. Laatste wijziging: 7 april 2021
Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen
die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot
één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.
1

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.
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Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze
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Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging
kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities
Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd,
en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten
van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet
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