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Vanaf 17+ ging recent een rebound van start
met een mooie Hammer. Het patroon van lagere
toppen en lagere bodems was echter nog intact
en een verdere afdaling leek op de loer te liggen.
Nu er op de weekgrafiek enigszins sprake is van
een hogere bodemzone en de indicatoren in de
plus staan, is een TT Long Setup gerechtvaardigd.
Het laatste kwartaal van 2018 werd gekenmerkt
door een flinke downswing onder de toenmalige
steunzone rond 24. De afdaling leidde tot de oude
Low van 2017 op krap 18 waar het aandeel nog
kortstondig onder zakte. De bodem werd gezet
op 17,05 en een Hammer luidde de start in van
een rebound. Menig offensieve belegger heeft
daar wellicht al een kooppositie verworven, maar
voor een TT setup Long hebben wij gewacht
op wat meer bevestiging. Op de weekkaart lag
in de steile afdaling immers een vervolg van de
downtrend lange tijd op de loer. Inmiddels staat
de swingteller in de plus, is een (minimale) hogere
bodem geplaatst en stijgt spanningsmeter RSI
richting de 50 lijn als teken dat het sentiment

positief is. Op het Dashboard prijkt derhalve de
Support conditie. Er ligt redelijk wat potentieel
voor een verdere stijging. Zeker indien we de
bodemzone rond 24 aanhouden, waarboven
nipt de dalende SMA ligt. Daartussen ligt nog de
Fibonacci zone die mogelijk voor wat weerstand
kan zorgen. Uiteindelijk is het dan ook zaak de
setup strak te managen en bij twijfel of haperingen
een exit te overwegen. Onder circa 19,50 is de
setup sowieso niet langer valide. Alles bij elkaar
is het risico beperkt en ligt er charttechnisch
voldoende potentieel.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: reboundspelers kunnen koopposities
aanhouden en zo mogelijk overwegen om extra
aankopen te doen richting de Fibo zone. Onder
19,50 is de Setup niet langer valide.
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