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De witte candles en hogere niveaus die de
afgelopen weken gevormd worden geven aan dat
beleggers terugkeren in IMCD. Charttechnisch is
het daarnaast ook nog eens een hele mooie plek
om in stappen. Een TT Long Setup mag dan ook
niet ontbreken.
Een gedegen uptrend boven een sterk stijgende
gemiddelde lijn siert de weekchart van IMCD.
Vorig jaar was IMCD lange tijd één van de grote
winnaars waarbij het laagste punt van het jaar
rond 48+ lag en het hoogste punt op 68,40.
Vanaf de top volgde een flinke correctie richting
de SMA lijn en op krap 54 werd nipt onder de
61,8% Fibonacci zone rond de voorliggende
toppen gebodemd. Nu de koers opveert, boven
de SMA is geklommen en de swingteller aan een
nieuwe plusserie begint is de UP conditie valide.
De EL Coaching status is nog niet geldig, maar
dat verhindert niet dat wij de tijd rijp achten voor
een TT Long Setup. Zeker als de chart wat wordt
uitgezoomd is het langdurige patroon van hogere
toppen en hogere bodems goed te zien, waarbij

de kans groot is dat de uptrend een vervolg krijgt.
De Risk/Reward verhouding is dan ook prima,
aangezien een exit te overwegen is onder 53,95
en de eerste significante horde rond 68+ in het
veld ligt. Wellicht dat er rond 63 nog wat hapering
optreedt, maar in dat geval is het wellicht te
overwegen moneymanagement toe te passen
en winsten gedeeltelijk veilig te stellen. Al met al
een prima setup en een goede kans om van een
stijging te kunnen profiteren.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen koopposities
overwegen zolang de koers boven 53,95 noteert
en de candles wit kleuren. Targets rond 63 en 68+.
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