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BE Semiconductor
‘Hervatting downtrend...’
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Nu de pullback beweging lijkt op te drogen onder
de dalende SMA lijn en het 38,2% Fibonacci
niveau lijkt een hervatting van de downtrend een
realistisch scenario. Met een beperkt risico liggen
er derhalve shortkansen voor de offensieve
belegger. We bekijken het charttechnische
plaatje op de weekgrafiek met een aantal visuele
toevoegingen.
De sterke uptrend kwam begin vorig jaar ten
einde op 41+. Het patroon van hogere toppen
en hogere bodems, tevens geïllustreerd door
de SMA op de dagkaart (stippellijn), werd
neerwaarts doorbroken en een forse afdaling
richting het 55 koersgemiddelde van de
weekgrafiek volgde. Toeval of niet, rond de
dynamische trendlijn kochten beleggers het
aandeel weer, getuige de witte candle. De
opleving hield echter geen stand en een
afdaling werd zichtbaar richting 14,42. Een fors
koersverlies. Thans is een herstelfase zichtbaar
die is aanbeland net onder het 38,2% Fibonacci
niveau en de dalende SMA lijn. Op 23,60 is

tevens een weerstand gevormd. De koers weet
hier reeds vier weken niet boven te breken.
Stilstand is achteruitgang? De indicatoren
draaien in ieder geval negatief. Spanningsmeter
RSI vlakt wat af, en de swingteller draait in de
min. Met een gunstige Risk/Reward verhouding
is derhalve een shortkans valide voor offensieve
beleggers. Op de grafiek wordt deze tevens
weergegeven door de rode (potentieel) en de
blauwe balk (risico). Er ligt potentie richting krap
17 voor een afdaling, met de kanttekening dat er
wellicht rond 20 een tussenliggende horde ligt.
Daar liggen immers wat voorliggende toppen en
tevens de SMA van de dagkaart. Al met al is het
risico te overzien. Voor nu bezien of de beren hun
grip daadwerkelijk vergroten en de downtrend
een nieuwe impuls geven.
Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers kunnen shortposities
overwegen. Boven circa 24,50 is de Setup niet
langer valide.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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