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Na een rappe afdaling tot aan de 38+ zone
is thans een dapper herstel gaande richting
de gemiddelde lijn. Voor rebound spelers een
aantrekkelijk vooruitzicht. Ik zal de weekchart
voor hen nader duiden.
In september vorig jaar dook de koers onder de
gemiddelde lijn, er volgde een rappe afdaling
tot 38+ aan toe. Zonder noemenswaardige
correcties werd er dus een stevige breakout
beweging geplaatst, keurig begeleid door
de swingteller en de RSI. Na een breakout
volgt veelal een pullback om de trendbreuk te
valideren. Deze pullback moet dan uiteindelijk
een lagere top opleveren onder de SMA lijn.
Welnu, de eerste stappen zijn gezet. Swingteller
inmiddels in een upserie op +2 met witte candles,
terwijl de RSI al aardig in de buurt van de 50-lijn
beweegt. De candles staan thans boven de
stippellijn, die de daily SMA vertegenwoordigt.
Dus op korte termijn ziet het er al positief
uit, hetgeen op de weekkaart als rebound
bestempeld mag worden. De FIBO grid geeft

aan dat een opleving naar krap 47 tot ruim 49
tot de mogelijkheden behoort. Daar toppen zal
de trendbreuk valideren en de beren aansporen
een proces van lagere toppen en lagere bodems
te starten, ofwel een dalende trendfase. Tenzij
de bulls ons verrassen met een kruising boven
de SMA lijn, maar dat zien we later wel. Voor nu
bezien hoe de rebound zich verder ontwikkelt.

Conditie: Support (rebound).
Coaching: Zolang de candles wit kleuren en de
swingteller doortelt in zijn plusserie zijn er rebound
kansen richting 49+. Onder 41 tot 40 verpietert het
beeld aanzienlijk.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

bnpparibasmarkets.nl
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.

