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Een vervolg van de stijgende trend lijkt
aanstaande nu de markt een eerste aanzet
geeft om de UP conditie op het Dashboard te
laten verschijnen. Anticiperend op deze status
presenteren wij een TT Long Setup. We bekijken
de koersvorming met een technische blik en
stippelen de route voor u uit.
De zijwaartse fase tussen grofweg 130 en 150
werd eind 2017 opwaarts verlaten. De rit omhoog
vanaf de steun op 128,10 bracht de koers naar
de recente top op 191,80. Een stevige afdaling
volgde richting de voormalige toppen rond 150 die
samenvallen met het 61.8% Fibonacci niveau en
het stijgende koersgemiddelde. Charttechnisch
een ideaal punt om te bodemen en dat gebeurde
dan ook. Op 153,70, thans de steun, werd een
bodem geplaatst. De markt wist het aandeel
met sterke witte candles vervolgens naar 177
te stuwen waar een correctie werd ingezet, die
inmiddels lijkt afgerond. Nu zowel de RSI als de
swingteller positief noteren is de UP conditie in
de maak. Daarvoor moet de huidige candle wel

boven circa 170 de week weten af te sluiten. De
uptrend kan dan een vervolg krijgen richting de
weerstandzone op 191,80. Ver daarboven ligt het
volgende niveau op 240. Bij een exit onder de
laatste tussenliggende bodem op circa 163,30,
en een eerste koersdoel van circa 190, is de risk/
reward verhouding prima in orde. Al met al een
prima kans voor de trendvolgende belegger. Voor
nu bezien of de bulls hun klim kunnen vervolgen
zodat de UP conditie op het Dashboard behouden
blijft. Onder 163,30 is een nieuwe correctie
richting de SMA te verwachten en verzwakt het
charttechnische beeld.
Trendvolgende beleggers kunnen nieuwe
koopposities overwegen. Onder 163+ vervalt het
positieve scenario.
Wij volgen Volkswagen dagelijks en geven via
Twitter @TheDailyTurbo regelmatig updates.
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