
Recent wist Ahold te bodemen op 21,57 rond 
de voorliggende top uit 2018. Een hervatting 
van de uptrend lijkt nabij nu de candles weer wit 
kleuren en de indicatoren positieve rangen en 
standen weergeven. We bespreken de weekkaart 
als leidraad voor de TT Long Setup en de te 
verwachten koersontwikkeling.

Net onder de gemiddelde lijn werd begin vorig jaar
op 16+ een bodem neergezet. Een sterke klim
van ruim 34% bracht het aandeel vervolgens naar 
22+. Kennelijk een wat te enthousiaste beweging 
want vervolgens ging het rap bergafwaarts.
Rond de SMA op krap 19 werd echter keurig een 
bodem geplaatst en een vervolg van de uptrend 
gestart die de koers richting de recente top bracht 
op 23+. Na het afronden van een correctieve fase 
blijft de koers nu hangen boven de voorliggende 
top op 22+. Kan de uptrend opnieuw een vervolg 
krijgen? De indicatoren staan positief en de 
candles kleuren wit. De UP conditie is valide 
op het Dashboard, dus alle signalen staan op 
groen en derhalve mag een TT Long Setup 

niet ontbreken. Rond 23+ ligt weliswaar een 
tussenliggende horde op het veld waardoor de 
Risk/Reward matig is. Dat betekent dat u wellicht 
kiest voor het opbouwen van een kooppositie.  
Thans een bescheiden positie die u bij een 
opwaartse doorbraak van de weerstand kunt 
uitbreiden, een zogenoemde ‘tweetrapsraket’’. Al 
met al dus een prima Turbo kans in het aandeel 
Ahold Delhaize. Mocht er toch verkoopdruk 
zichtbaar worden, dan is een snelle exit te 
overwegen. Onder 21,50 is de Setup sowieso niet 
langer valide. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers kunnen anticiperen 
op een opwaartse doorbraak van de weerstand 
23+ en derhalve koopposities overwegen. Onder 
circa 21,50 vervalt de setup. Het koersdoel staat 
genoteerd op circa 26.
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Klik op onderstaande button om de 
BNP Turbo etalage voor deze titel te 
openen en de prospectus te kunnen 
inzien.
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‘Voortzetting uptrend....’

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. 
(www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.  
 
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde 
beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en 
vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch 
analist en consultant. De beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met hun specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
 
Op het moment van schrijven hebben Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een positie in de 
onderliggende waarde zoals beschreven in dit document dan wel financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan sprake zijn van 
indirecte deelnemingen via vermogensbeheerders, beleggingsfondsen, pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar 
hij of andere medewerkers van BTAC geen invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten 
bekend. 

Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op 
beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.
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