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De weekkaart van NN Group wordt gekenmerkt
door mooie swings. De uptrend heeft recent
averij opgelopen en na een stevige afdaling
vanaf de top op krap 40 is de steunzone rond
33,50 bereikt. Een ‘correctie’ van ruim 16% die
wellicht koopkansen biedt nu beleggers lijken
terug te keren in het aandeel. Aan de hand van
de weekgrafiek kijken we waar de mogelijkheden
liggen en zetten we de route voor een TT Long
Setup uit.
Vanaf 2014 kenmerkt een sterke uptrend de
weekkaart van de NN Group. Daarbij valt het
mooie patroon van hogere toppen en hogere
bodems op waarbij er veel kleine correcties van
circa 2 euro zichtbaar zijn. De verkoopdruk is
echter in het laatste jaar duidelijk toegenomen.
Thans staat de stijgende tendens dan ook onder
grote druk. Met het neerwaarts doorkruisen van
de SMA is er formeel sprake van een negatieve
overgangsfase en is de Down conditie van
toepassing op het Dashboard. Charttechnisch kan
de steunzone rond 33,50 de bulls echter nog in de

race houden en is het koersbeeld meer zijwaarts
met een tradingrange tussen 33,50 en 40. De
witte candles van de afgelopen twee weken
geven aan dat beleggers in ieder geval terugkeren
rond het steunniveau 33,50 en spanningsmeter
RSI registreert een verbetering van het sentiment
door opwaarts te klimmen vanuit dynamisch
oversold gebied. De pullback richting 36+ kan
derhalve meegespeeld worden en wellicht zijn
niveaus rond 40 mogelijk weer haalbaar dit jaar.
Uiteraard mag er dan geen verzwakking optreden.
Onder 33 is het positieve scenario van tafel en
krijgt de dalende trend meer vorm. Al met al een
offensieve koopkans die een TT Long Setup
rechtvaardigt met een zeer acceptabele Risk/
Reward verhouding.
Conditie: Down.
Coaching: offensieve reboundspelers kunnen
koopposities overwegen zolang de koers boven
33 noteert en de candles wit kleuren.
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(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.

