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TECHNICAL ANALYSIS 

De Fibonacci  
Retracement-indicator 
Een toepassing op de Nasdaq index

Door Marsel Paraev, Senior Portfolio Manager  
& Laurence De Munter, CFA, Investment Stategy

Er zijn veel modellen, theorieën en 
strategieën om de beleggingswereld  
te benaderen. Bepaalde beleggings- 
strategieën zijn dan ook op een  
gegeven moment meer succesvol in  
de financiële en economische cyclus 
dan een ander. Als belegger moet men  
voorzichtig zijn, want hoewel bijna 
elke strategie tijdens een bepaalde  
periode goed kan werken, betekent 
dit niet dat deze eindeloos zal blijven 
vruchten afwerpen. In dit artikel  
nemen we een diepere kijk in de  
wereld van de technische analyse, 
waar grafieken en historische prijs- 
bewegingen worden geanalyseerd. 
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Er bestaan veel modellen en strategieën in 

de technische analyse. We verdiepen ons 

in deze Point Financier in de vaak toege-

paste Fibonacci retracement-indicator.  

De Fibonacci retracement-indicator is een 

technisch tradingpatroon dat helpt bij het 

identificeren van draaipunten waarop de 

bestaande trend, omhoog of omlaag, zal 

terugveren of omkeren. De indicator ge-

bruikt de Fibonacci-reeks van natuurlijke 

getallen (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 en 21 en tot on-

eindig) om deze draaipunten te berekenen. 

Fibonacci-getallen zijn dus een rij natuurlij-

ke getallen, beginnend met 0 en 1 en door-

lopend tot in het oneindige. Elk volgend 

nummer in de rij is de som van de twee 

voorgaande elementen. 

De gevormde getallen zijn dus:

Elk getal wordt gedeeld door de getallen 

die volgen op de eerste, tweede en derde 

positie. Als een willekeurig getal in de 

reeks bijvoorbeeld wordt gedeeld door zijn 

directe opvolger, is de resulterende ratio 

steeds 61,8% (bv. 34/55 = 61,8%). 

0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 =5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21 
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55 

en de reeks zet zich voort tot in het oneindige.

De Fibonacci-retracement is een techniek die wordt gebruikt om po-

tentiële steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Deze indicator is 

geen exacte wetenschap en moet worden gebruikt in combinatie met 

andere economische en technische indicatoren.
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Grafiek 1:  Hypothetisch voorbeel van Fibonacci-retracement indicator
Bron: WallStreetMojo.
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Evenzo, als je een willekeurig getal in de 
reeks deelt door een getal dat twee plaat-
sen hoger staat, is het resulterende quo-
tiënt 38,2% (bijvoorbeeld 21/55 = 38,2%). 
Evenzo, wanneer een getal wordt gedeeld 
door een getal dat drie plaatsen hoger 
staat, is de ratio 23,6% (bijvoorbeeld 13/55 = 
23,6%). De unieke kenmerken van deze ge-
tallen geven de retracement-ratio's 23,6%, 
38,2% en 61,8%. Deze kunnen helpen bij 
het plaatsen van koop- en verkooporders. 
Ze kan de twee uiterste punten identifice-
ren om activa te kopen of verkopen om een 
hoger rendement te behalen.

Laten we in een puur informatief kader ana-

lyseren wat er in het tweede kwartaal van 

2022 op de Nasdaq index gebeurde, met 

behulp van deze Fibonacci retracement-in-

dicator. 

In de grafieken 1 & 2 zien we een Fibonacci- 

retracement die is getrokken vanuit het 

laagste punt in 2020 naar het hoogste punt 

in 2021. De retracement ratio’s van 23,6%, 

38,2% en 61,8% tonen potentiële draaipun-

ten aan. We kijken ook naar de ratio van 

50% die gebaseerd is op de Dow theorie. 

Op de grafiek van 14 maart 2022 zien we 

dat de Nasdaq de ratio van 38,2% bereikt. 

We kunnen ons afvragen of deze ratio zal 

dienen als draaipunt zodat de Nasdaq zal 

terugveren.

Vervolgens hernemen we dezelfde grafiek 

op 16 juni en constateren dat in dit scena-

rio de theorie bevestigd werd. De Nasdaq 

stopte zijn daling rond 38,2% en herstelde 

tot het niveau van 23,6%. Achteraf is de in-

dex opnieuw gedaald tot de zone van 50%, 

waar deze zich gedurende een korte perio-

de stabiliseerde. 

De Fibonacci-retracement is een techniek 

die wordt gebruikt om potentiële steun- en 

weerstandsniveaus te identificeren. Deze 

indicator is geen exacte wetenschap en-

moet worden gebruikt in combinatie met 

andere economische en technische indi-

catoren. Zo is een van de nadelen van de 

Fibonacci retracement-indicator dat deze 

toelaat om de potentiële zones van ‘re-

tracement’ of terugtrekking te identificeren 

maar niet de exacte niveaus. 

Kan de Nasdaq terugkeren naar het niveau 

van 10.366, de Fibonacci-ratio van 61,8% 

om vervolgens weer op te krabbelen naar 

het niveau van 14.000 of 23,6%? De toe-

komst zal het ons vertellen.

Waarschuwing: de hierboven genoemde 

elementen zijn geen beleggingsadvies, 

noch is het een wetenschappelijke demon-

stratie. Het zijn observaties die worden 

getoetst met een van de vele theorieën uit 

de financiële wereld.  Bovendien zijn mo-

dellen onderhevig aan ‘self-fulfilling prop-

hecy’ waardoor ze na hun succes op grote 

schaal, hun relevantie kunnen verliezen. •

Foto: Voorbeeld van Fibonacci-ratio's in de natuur

Bronnen: Bloomberg, leguideboursier.com, investir-defiscaliser.net, Investopedia.com, school.stockcharts.com.
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Grafiek 1: Fibonacci-retracement op de Nasdaq - 14 maart 2022
Bron: Bloomberg, 14 maart 2022.

Grafiek 2: Fibonacci-retracement op de Nasdaq - 16 juni 2022
Bron: Bloomberg, 16 juni 2022.
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