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Pharming is al jaren één van mijn favoriete trading-aandelen. Ik vind het een leuk beweeglijk aandeel met goede 
volumes en hoge voorspelbaarheid. 

Toch handel ik al zo'n drie weken niet in Pharming omdat een beslissing van de FDA aangaande het medicijn 
Ruconest uiterlijk 16 juli aangekondigd zou worden. Bij goed- of afkeuring kan het aandeel rare sprongen 
maken, en dan wil ik dus niet net een long- of shortpositie geopend hebben. Toch staat het aandeel al die tijd 
wel prominent op mijn scherm, immers, is ‘het nieuws’ eenmaal geweest, dan sta ik klaar om te traden. 

Plotselinge koersval 
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Ook vandaag was ik dus niet actief in het aandeel, tot ik opeens om 12:00 uur de koers 8,3% lager zag noteren. 
Tevens is de koers dan stilgelegd en zie ik zo'n 50 mkt verkooporders ter waarde van 1,2M stukken in het 
orderboek liggen met een advieskoers rond de 30 cent (-40%). 

Begin van de daling 
In eerste instantie denk ik natuurlijk dat er negatief nieuws (afkeuring Ruconest) is geweest. Maar als ik 
vervolgens het koersverloop bestudeer dan krijg ik al snel het idee dat de daling wel eens een andere reden kon 
hebben. 



 

Hierboven ziet u dat het begin van de daling werd ingezet door 1 enkele order. Immers in dezelfde seconde 
worden alle biedingen van €0,507 tot en met €0,475 ‘gevuld’. Bij een dergelijke grote plotselinge koersbeweging 
gaat het ‘freeze’-systeem van Euronext in werking. De handel wordt onderbroken, wat beleggers de 
mogelijkheid geeft om de situatie rustig tot zich te nemen en opnieuw orders in te leggen. 

In deze freeze is echter te zien dat er zo`n 45 mkt orders in de verkoop liggen voor in totaal zo`n 1,2M 
aandelen.  

* 

Ten opzichte van het intraday-volume van die dag is dat enorm. Al deze mensen kunnen nooit in dezelfde 
seconde eventueel nieuws opgemerkt hebben en direct een order hebben ingelegd. Mijn gedachte was direct 
dat dit weleens stoploss-orders

In de time&sales die ik hierboven plaatste kunt u echter zien dat er niet genoeg biedingen lagen om al deze 
‘getriggerde’ stoploss orders uit te voeren omdat een andere verkooporder(s) alle bied wegvaagde. 

 kunnen zijn. Immers, iedereen weet dat er eerdaags nieuws komt, maar niet 
iedereen kan de koers continu volgen. Deze mensen leggen een stoploss order onder hun long-positie met het 
idee dat zij dan automatisch verkopen zodra het slechte nieuws bekend is gemaakt. In dit geval stond de koers 
‘veilig’ boven de €0,50 en was net daaronder dus een logische plek voor een dergelijke order. 

Zoals ik in mijn introductie al uitlegde niet te willen handelen in Pharming voordat het nieuws wereldkundig werd 
gemaakt, zo zullen veel marktpartijen het aandeel benaderd hebben. Weinig ‘vaste’ biedingen dus om de 
verkoopdruk op te vangen, en dus gaf dit plotselinge aanbod een grote koersdaling. In de freeze was zelfs een 
advies-openings-koers te zien van zo`n 30 cent. 



Kopers keren snel terug 
Blijkbaar waren er meer mensen die mijn gedachte deelde, want al snel doken er kopers op. Deze kopers, en 
vooral, het gelijkblijvende aantal verkooporders sterkte mij in het idee dat dit slechts een koerstechnisch dingetje 
was. Concreet nieuws kon ik in die korte tijd niet vinden (Reuters, bloomberg, twitter) en mijn idee was dat bij 
slecht nieuws het aantal verkopers snel zou toenemen, terwijl dat zeer duidelijk niet gebeurde. 

Uiteindelijk lag de koers slechts 5 minuten stil en werd de openingskoers zelfs opgedreven van zo`n 30 cent 
naar €0,45. Vanwege de relatief hoge prijs en de nog steeds grote onzekerheid over eventueel nieuws kocht ik 
gelukkig slechts een klein plukje aandelen op deze koers. Gelukkig, want wederom was er slechts 1 seconde 
handel: 

 

Tevens gebeurde hetzelfde als eerder bij de doorbraak van de 50 cent. Een nieuwe serie aan stoploss-orders 
werd getriggerd. Bij de koersbeweging van €0,50 naar €0,475 werden alle stoploss-orders die in deze range 
lagen getriggerd. In deze verdere daling kwamen vervolgens alle stoploss orders die lagen tussen €0,474 en 
€0,43 in het orderboek te liggen: 

* 

Uiteraard schrok ik mij in eerste instantie een hoedje, want de handel werd direct weer stilgelegd. Dit keer was 
de advieskoers echter geen €0,30 maar slechts €0,01 (-99.9%). 

Toch kwam al snel het besef dat dit eigenlijk precies hetzelfde betekende als de beweging hiervoor. De 95 
verkooporders konden nooit direct zelf ingelegd hebben nadat de koers even geopend was geweest. Bovendien 
bleek ook hier het aantal verkooporders vrijwel niet toe te nemen naar mate de tijd verstreek. Kortom, dit waren 
wederom geautomatiseerde stoploss-orders en niet een toenemend aantal verkopers die slecht nieuws ter ore 
was gekomen. 

Bovendien was er op nieuwsdiensten nog steeds niks te vinden dat FDA of Pharming een persbericht verstuurd 
had. Ik besloot dan ook om in deze freeze te gaan kopen. Zeker als de prijs laag genoeg zou zijn. Wel had ik 
inmiddels de AFM verwittigd dat de koers van Pharming een speelbal van speculanten was geworden en dat 
men beter de koers op slot kon houden tot dat er duidelijkheid was of er nou wel of geen nieuws was. 

Toch ging de koers na ruim een half uur open op €0,33 en kocht ik met angst en beven de aandelen. Ik kocht er 
een stuk meer dan ik deed op €0,45 maar ik was uiteraard nog steeds voorzichtig, immers het was nog steeds 
onduidelijk of er nieuws was. Ik hield bovendien rekening met een nieuwe freeze, veroorzaakt door de stoploss-
orders van €0,429 tot aan €0,33. Deze zouden immers pas getriggerd zijn nadat er een koers gevormd zou 
worden onder hun stoploss-niveau. 

Dit gebeurde dan ook. Maar in plaats van de miljoenen uit de eerdere 2 freezes lagen er nu slechts 400k 
aandelen in de verkoop. Dit stelde mij enigszins gerust. 

Pharming ontkent 



De echte bevestiging van mijn vermoedens van een ‘technische daling’ kwam gelukkig al snel daarna. Vijf 
minuten na de freeze op €0,33 kwam Sijmen de Vries namens Pharming met uitspraken dat de FDA beslissing 
pas 16 juli genomen zou worden en dat een persbericht daarover vermoedelijk pas 17 juli zou komen. 
‘Geruchten over afkeuring’ noemde hij ‘niet waar’ en de koersbeweging op de beurs ‘bizar’. 

Bewonderingswaardig werd er na die uitspraken nog gehandeld op €0,32 en op €0,35. Dit leken mij grote 
koopkansen, omdat ik bovenop mijn eigen vaststelling van de getriggerde stoploss-orders nu ook nog een 
ontkenning van de CEO bevestigd kreeg. Bovendien vond ik ook het niet stilleggen van de koers door de AFM 
(wat ik nog steeds dubieus vind, zij hadden tot het pb van Pharming de koers moeten stilleggen) een teken dat 
er niet echt iets aan de hand kon zijn. 

In de grafiek is vervolgens te zien dat de koers in amper een half uur de hele koersdaling wegwerkte. Uiteraard 
nam ik mijn winst en wacht nu in spanning af wat het definitieve oordeel van de FDA gaat zijn. 

Conclusie Pharming 
Ik schrijf dit artikel niet vanwege de succesvolle trade die ik maakte. Maar des te meer om aan u duidelijk te 
maken hoe belangrijk technische factoren zijn op de beurs. Koersen komen, zeker op korte termijn, tot stand 
door vraag en aanbod. Natuurlijk is een fundamentele onderbouwing belangrijk, maar als zoals vandaag 
onzekerheid hoogtij viert, er wel verkopers zijn en kopers afwachtend, dan kan een koers in nog geen uur met 
40% dalen. Zelfs ik, die overtuigd was door wat ik zag, durfde slechts met angst en beven te kopen, uit angst dat 
er toch ergens nieuws of voorkennis de ronde deed. 

Dat laatste is ook iets wat zeer veel voorkomt op de beurs. Heel vaak wordt een koersbeweging toegewezen 
aan bepaald nieuws. De beweging van vandaag in Pharming toont heel erg duidelijk aan dat redenen vaak 
achteraf verzonnen worden. De koersdaling van vandaag werd ingezet omdat er stoploss-orders afgingen. Dit 
veroorzaakte een daling, WAARNA mensen zenuwachtig werden en er geruchten ontstonden over afkeuring en 
dus niet andersom! 

Technische factoren 
Het voorbeeld van Pharming is overduidelijk, maar mijns inziens komen dit soort zaken dagelijks voor. Zo is 
Imtech sinds 16 juni van €1,04 gehalveerd tot aan €0,51 zonder dat daar concreet nieuws aan te pas is 
gekomen. Fundamenteel wellicht terecht, maar het kan ook zomaar zijn dat de angst regeert en algoritmes de 
downtrend met gemakt intact houden. 

Andersom geldt dit voor de Amerikaanse beurzen. Vele indices en individuele aandelen staan al tijden onder 
druk, maar de S&P en de DowJones weten van geen ophouden (stijgen…). Fundamenteel wellicht terecht. Maar 
ook dit kan het een spel zijn van technische factoren zoals shortcovering en algoritmes die de trend aangeven… 

Kortom. Wees niet naïef en probeer altijd te bedenken wat er gaande is rondom een aandeel. Fundamenteel, 
maar zeer zeker ook technisch! 

  

*Aantallen kunnen iets afwijken van de werkelijkheid. Ik had geen screenshots gemaakt, en heb het orderboek 
dus uit mijn geheugen moeten vissen. 

  

Disclaimer: Kennie heeft geen positie inPharming. Dit artikel is niet bedoeld als (professioneel) 
beleggingsadvies. Kennie beschrijft in dit artikel slechts zijn gedachten en ervaringen die hij op de beurs heeft 
opgedaan en hoopt dat de lezer daar iets aan heeft. Doet u altijd goed uw (vooral fundamenteel) eigen huiswerk 
voordat u tot handelen overgaat, want Kennie schrijft zijn artikelen vooral op technische gronden. Kennie zal 



proberen de lezer onder dit artikel zo actueelmogelijk op de hoogte te houden van zijn visie op dit aandeel. 
Kennie is handelaar en dus kunnen zijn posities op elk moment wijzigen. 
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