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Weekgrafiek Akzo Nobel, Bron: BTAC Visuele Analyse, 12 januari 2018

De recente dip in Akzo Nobel biedt thans een
nieuwe kans voor de actieve belegger, hoog
tijd derhalve voor een Turbo Tijd Long Setup. Ik
omschrijf de technische conditie en schets het
meest waarschijnlijke scenario aan de hand van
de indicaties op de weekgrafiek.
Nadat Akzo Nobel begin vorig jaar een stijgende
trend heeft ingezet, is een lange adempauze
zichtbaar geweest tussen grofweg 73 en 80 euro.
De recente terugval naar 71,64 die samenvalt
met het 55 koersgemiddelde kan dienen als
springplank voor de bulls. De beren boden nog
wel wat tegenstand de afgelopen weken en
gaven met een paar zwarte candles nog wel
enige tegendruk, echter inmiddels kleurt alles
weer wit op het speelveld en is er sprake van
een licht hogere bodem op de plek waar je dat
mag verwachten, te weten op de SMA lijn. Het
positieve sentiment wordt onderschreven door
de indicatoren nu ook de RSI vanuit oversold
gebied opkrult en voorzichtig boven de middenlijn
klimt. Tevens is de swingteller onlangs aan een

nieuwe reeks begonnen en noteert thans +2. Nu
alle lichten op groen staan is de UP status valide,
waarbij de bulls mogen opstomen naar de 80
zone. Daarboven kan de trend een vervolg krijgen
richting 83+. Met de steun op 71,64 is daarmee de
Risk/Reward verhouding in orde.
Voor nu bezien of de bulls hun positie op het veld
kunnen verstevigen met meer witte candles boven
de sterk oplopende gemiddelde lijn.
Voor trendvolgende beleggers is de UP-status
valide, zij worden uitgenodigd om aan de
koopkant actie te ondernemen. Zij realiseren zich
dat onder de steunstreep op 71,64 de positieve
verwachtingen komen te vervallen.

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