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Aperam
‘Rebound scenario...’
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Van een afstand bekeken lag de recente afdaling
in het aandeel Aperam al lange tijd op de loer.
Het patroon van hogere toppen en bodems ging
geleidelijk over in een zijwaartse fase met daarna
een patroon van lagere toppen en lagere bodems.
De overgangsfase werd ook op het Dashboard
tijdig gesignaleerd. Na de wellicht wat extreme
koersval liggen er nu koopkansen voor de
offensief ingestelde reboundspelers. We bekijken
de weekgrafiek om het speelveld nader te duiden
en de verwachte route uit te stippelen.
Een flinke afdaling is zichtbaar nadat het
aandeel begin dit jaar een top neerzette rond 48.
Driemaal op rij fungeerde de SMA lijn op 41+ als
dynamische weerstand waarna vorige maand een
afstraffing volgde. Thans noteert het aandeel rond
26+ net boven het laagste punt van vorige week
op 24,15. De koers is dus bijna gehalveerd sinds
de top van begin dit jaar. Inmiddels noteert de
swingteller aan het einde van de minserie, de RSI
draait omhoog vanuit oversold gebied en er wordt
een witte candle neergezet. Op het Dashboard

komt er derhalve een Exit Short signaal wat in
termen van Dashboard beleggen niet hetzelfde is
als een Enter Long signaal. Het is dus wellicht wat
prematuur, maar toch zien wij voldoende signalen
dat een reboundscenario zich de komende weken
kan ontvouwen. Er ligt ruimte voor een herstel
richting het 38,2% Fibonacci niveau op krap 31.
De Risk/ Reward verhouding is derhalve prima.
Bij zwarte candles en signalen van verzwakking
is een exit te overwegen, aangezien een vervolg
van de dalende trend dan op de loer ligt. Al met
al een prima koopkans voor Aperam, niet voor
trendbeleggers, wel voor rebounders.
Conditie: Down
Coaching: Offensieve reboundspelers kunnen
bescheiden koopposities overwegen. Onder 24,15
of bij zwarte candles is de setup niet langer valide.
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