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Altice NV
‘Offensieve koopkans...’
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De koers van Altice heeft een mooi punt bereikt
waar een koopkans benut kan worden. Deze TT
Long setup is alleen geschikt voor offensieve
reboundspelers en niet voor trendvolgende
beleggers die de regels van het Dashboard
Beleggen volgen. Ik zal de technische conditie
met u doornemen om toe te lichten hoe de nieuwe
koopkans tot stand is gekomen.

dan shortposities. Charttechnisch gezien ligt er
voor offensieve spelers echter een koopkans
met een goede Risk/Reward nu er voorzichtige
signalen zijn van bodemvorming. Vanaf de steun
ligt er ruimte richting het eerste koersdoel op
8,55 en daarna richting 10,48. Bij overtuigende
koersvorming onder de steungrens vervalt het
offensieve scenario, dat moge duidelijk zijn.

Medio 2017 wist de koers van Altice een niveau
van 23+ te bereiken waarna een fllinke daling
volgde. De verkoopdruk bracht het aandeel terug
richting 6,44, waarna een herstelbeweging volgde
tot aan de spike top op 10,48. Verkoopdruk bracht
de koers weer in een afdaling en na een korte
tussentijdse opleving richting 8,55 is de prijs
aanbeland rond de voormalige bodem op 6,44,
tevens de steunzone. Volgens de regels van het
Dashboard beleggen is er sprake van een Down
status. De koers beweegt immers onder de SMA,
de swingteller staat in de min en de RSI onder
de 50 lijn. Trendvolgende beleggers hebben
dan ook niets te zoeken in het aandeel anders

Offensieve reboundspelers kunnen bescheiden
koopposities overwegen. Bij het bereiken van de
koersdoelen kunnen winsten worden genomen.
Onder 6,43 komt het herstelscenario te vervallen.
Wilt u verder op de hoogte blijven? Wij volgen
Altice dagelijks en geven via Twitter:
@TheDailyTurbo regelmatig updates.

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