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‘Herstel vanaf de steun...’
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Weekgrafiek Philips, BTAC Visuele Analyse, 22 januari 2019

Een mooie uptrend sierde de koersontwikkeling
van Philips voor lange tijd, maar eind vorig jaar
leek het gedaan met de koersstijgingen. Recent
is immers het koersgemiddelde neerwaarts
doorbroken en charttechnisch is er sprake
van een meer zijwaarts koersverloop. Zijn er
dan nog kansen in het aandeel? Er ligt in ieder
geval voldoende potentieel voor offensieve
reboundspelers waardoor een TT Long Setup
gerechtvaardigd is.
Vanaf 2009 zijn steeds mooie trendmatige fases
zichtbaar in het aandeel die worden afgewisseld
met perioden waarin de koers meer zijwaarts
beweegt. Daarbij zijn er ook diepere correcties
zichtbaar van zo’n 10 euro. In het derde kwartaal
van 2018 wist de koers op te klimmen naar
40+, thans de meest recente top. Een forse
koersval volgde richting de nog stijgende SMA
rond 34 die met een gap neerwaarts werd
doorbroken. Na verwoede pogingen om alsnog
boven het niveau te klimmen, zakte de koers
echter verder weg richting de steunzone rond

29. Daar zijn thans signalen van bodemvorming
zichtbaar. Kunnen de bulls het aandeel nog
in de race houden? Dashboard technisch is
er sprake van een Support conditie. De koers
beweegt immers onder het gemiddelde en een
herstelfase is zichtbaar waarbij de swingteller in
de plus noteert en de candles wit kleuren. Met
het verleden in het achterhoofd, en dan met
name de diepe correcties van circa 10 euro, en
het herstel dat volgde, is het goed denkbaar dat
we dit jaar mogelijk de topzone op 40 euro weer
kunnen gaan opzoeken. Zover is het in ieder
geval nog zeker niet. Voor nu eerst maar eens
de herstelfase volgen. Wellicht dat er rond 34
nog wat beren op de weg liggen. Onder 29 is het
positieve scenario sowieso van tafel. Dan krijgt de
downtrend immers een nieuwe impuls.
Conditie: Support (herstel)
Coaching: reboundspelers kunnen koopposities
overwegen. Onder 29 is de Setup niet langer
valide.
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