
 

25-06-2024 Ledenspecial De Swingteller indicator 

Technisch analist Nico Bakker maakt hier gebruik van. Afgelopen week kwam ik het Swingteller script 

tegen. En heb ik natuurlijk gelijk de mogelijkheid genomen deze te kunnen bekijken in WallstreetPro.  

 

Wat doet deze indicator?  

Nico noemt dit zijn “versnellingsmeter” waarbij de indicator steeds 4 perioden terugkijkt. Heel basic 

dus. Een “1” verschijnt wanneer de slotkoers hoger is dan 4 periodes terug. De upswing loopt van “1” 

tot “9”. Een downswing (slotkoers lager dan 4 periodes terug) loopt eveneens van “1” tot “9”.  

Als de swing is volbracht is dat een teken dat een (al dan niet tijdelijke) top of dal is bereikt. Of 

zoals hij het aangeeft “wie gaat aan de leiding de beer of de stier”? En dat is voor onze zijwaartse 

short strangle strategie natuurlijk interessant genoeg om deze indicator eens onder de loep te 

nemen. 

Wanneer niet meer wordt voldaan aan het criterium vervallen alle daarvoor getoonde cijfertjes. Ok. 

Zie deze indicator als een mogelijk alternatief voor onze Toppen en Bodem indicator. Het nadeel van 

deze T&B indicator was immers dat deze een vertraging kent van een aantal dagen, afhankelijk van 

de gekozen instelling(en). Best hinderlijk om eerst 2 of 4 dagen (afhankelijk van de instelling) te 

wachten om pas dan vast te stellen of er een top of dal is geweest.  

Zullen we eens kijken of de Swingteller een mogelijk alternatief voor onze Toppen en Dalen indicator 

zou kunnen zijn?  

Functioneert op alle timeframes. Ik heb daarom deze Swingteller geplot op onze maand, week- en 

daggrafiek. En wat zien we dan verschijnen? 



Maandgrafiek 

 

We zien de Swingteller op “6” (de rode cijfertjes zijn onder de bars genoteerd). Dat zou dan 

betekenen dat er nog 3 maanden te gaan zijn tot de bodem in de markt is bereikt? Als dat waar is 

dan kunnen er rekening mee houden dat onze eigen Moving Averages (ook ingetekend) eerdaags 

inderdaad een deadcross zullen afgeven. Een van de tekenen van een officiële WB bearmarket! 

Weekgrafiek 

 

Na een eerste downswing van 1 t/m 9 en een opwaartse rebound, zien we op dit moment bij een 

nieuwe downswing een getal van “3” staan. Wanneer de daling zich zou voortzetten (d.w.z. conform 

Bakker’s condities) dan zouden er dus nog 6 weken te gaan zijn tot de volgende (voorlopige) bodem 

op weekbasis is bereikt? Voorlopig houdt het steunniveau 631 het nog wel. 



Daggrafiek 

 

Ook hier zien we een Swingteller van 1 t/m 9 staan. Op dit moment even rust.  

Merk op dat deze swingteller ook gelijkenis vertoont met de Bollinger Band principes waarbij het 

bereiken van de onderste lijn van de Bollinger Band weliswaar betekent dat deze al 2 

standaarddeviatie is verwijderd van de MA20, maar dat dit vaak genoeg in het verleden een teken is 

geweest voor een verdere daling (de juli serie even niet).   

Ja, we gaan deze Swingteller maar eens een tijdje volgen. 


