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Zilver
‘Weg glans...’
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Nu de herstelbeweging lijkt op te drogen rond een
cluster van weerstandniveaus en de indicatoren
tevens hinten op topvorming, lijkt een afdaling in
het edelmetaal Zilver nabij. Reden genoeg om
een TT Short setup te presenteren.
Het is alweer jaren geleden dat de koers van
Zilver op de top noteerde, circa 52+. Sindsdien
is de glans er wel af. Gedurende een groot deel
van 2017 en 2018 schommelde de koers in een
steeds krapper wordende zijwaartse fase met een
steunniveau rond 16,50 waarbij de licht dalende
SMA lijn de serie dalende toppen redelijk wist te
volgen. Halverwege 2018 was het gedaan met
het steunniveau en een forse afdaling volgde
tot er uiteindelijk een dubbele bodem werd
geplaatst rond 14. De afgelopen weken was er
sprake van een sterke reboundfase, die thans
lijkt op te drogen. De koers noteert inmiddels
onder de oude steunzone rond 16, midden in het
Fibonacci territorium en de dalende SMA lijn is
als trendbegeleider nipt aangetikt. De candles
kleuren zwart en spanningsmeter RSI laat een

downcross zien vanuit dynamisch overbought
gebied. Een hervatting van de downtrend lijkt
charttechnisch derhalve aanstaande. Gezien de
recente sterke opleving noteert de swingteller nog
positief. Al met al echter voldoende signalen om
een TT Short Setup te presenteren. De exit grens
is daarbij duidelijk afgebakend. Boven de top op
krap 16 vervalt de setup. Een afdaling heeft ruimte
richting de voorliggende toppen rond 15, waarna
bij verdere verzwakking een afdaling richting de
steunzone rond 14 tot de mogelijkheden behoort.
Al met al een prima kans met een gezonde Risk/
Reward verhouding om het berenspoor te volgen.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: trendbeleggers kunnen anticiperen op
een afdaling en derhalve shortposities overwegen.
Boven 16 vervalt de setup. Koersdoelen staan
genoteerd op 15 en 14.

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