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ABN AMRO
‘Offensieve koopkans...’
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Op het Damrak houden de beren en stieren elkaar
scherp in de gaten. Zij voeren de strijd veelal
in een downtrend of uptrend, maar het is ook
mogelijk dat het speelveld langzaam maar zeker
overgaat van een trending fase naar een trading
range fase. Dit is thans het geval op de weekchart
van ABNAMRO, hetgeen impliceert dat een rally
van 21,00 naar 25,00 in het verschiet ligt. Ik zal dit
scenario nader voor u duiden.
Op de chart van ABNAMRO is goed te zien hoe
in de periode september 2016 – mei 2018 een
stijgende trend valide was. In mei van dit jaar
werd het ritme onderbroken door de lagere top
op 24,80. Welnu, een lagere top in een uptrend
impliceert verzwakking, hetgeen direct leidde tot
een trendbreuk en een neerwaartse breakout tot
20,95. Nu leidt een trendbreuk niet meteen tot een
trendomkeer, daar moet meer voor gebeuren. Na
een breakout volgt een pullback, ofwel een reactie
beweging tot aan de gepasseerde gemiddelde
lijn. Dit was de recente opleving van 20,95 naar
circa 23,50 tot 24,00. Tot zover een klassiek

patronenspel. Na de pullback namen de beren het
heft in handen door in tijd van vier weken de koers
weer terug te drukken naar de eerder genoemde
20,95 steunzone. De huidige daling past echter
bij de contouren van een trading range. De
indicatoren sturen aan op meer berendruk, dus
die onderschrijven nog niet dat er weer bij de
groene steunstreep gebodemd kan gaan worden.
Met de witte candle die deze week gevormd wordt,
impliceren de spelers een trading range te willen
vormen, en worden offensieve swing traders
uitgenodigd om een rebound mee te spelen
richting 25. Bij overtuigende koersvorming onder
20,95 vervalt het geschetste steunscenario en is
de TT Long Setup niet langer valide.
Conditie: Down
Coaching: Offensieve koopposities kunnen
worden overwogen. Onder 20,95 vervalt de
setup.
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