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Galapagos
‘Potentiële upswing...’
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Weekgrafiek Galapagos BTAC Visuele Analyse, 12 december 2018

De grote swings zijn keer op keer een uitnodiging
voor beleggers in Galapagos om in en uit te
stappen. Na een wat onstuimige periode de
afgelopen maanden, staan de lichten voor een
nieuwe upswing op het Dashboard bijna allemaal
op groen. Ondanks dat de huidige bewegingen
marktbreed manen tot enige bescheidenheid, zien
wij voldoende mogelijkheden om een TT Long
Setup te rechtvaardigen. Laten we de weekgrafiek
nader bekijken om de kansen te bepalen.
Al geruime tijd beweegt de koers in een mooie
uptrend met grote upswings en correcties waarbij
de SMA lijn regelmatig dienst doet als dynamisch
vangnet. Begin september werd een forse witte
candle neergezet met een top op 105+. Daarna
volgde een correctie fase en volatiele periode
waarbij de afgelopen weken afwisselend witte
en zwarte candles zichtbaar waren. Thans lijkt
de rust wat terug te keren. Daarbij valt op dat de
laatse vier weken de Lows iedere week licht hoger
zijn en de candles aan de onderkant een spriet
vertonen als teken dat de bulls opveren. Thans

wordt een Bullish Engulfing candle neergezet,
de RSI veert op vanaf de 50 lijn, de SMA stijgt
en de koers beweegt aan de onderkant van het
trendkanaal. De swingteller telt -3 maar draait met
het huidige koersniveau volgende week naar +1.
Op het Dashboard verschijnt dan de UP conditie.
Het risico ten opzichte van het winstpotentieel is
goed in verhouding al betekent een exit onder 85
een risico van ruim 6%. Al met al een prima setup
die voldoet aan de Dashboard eisen. Voor nu dus
bezien of de uptrend daadwerkelijk een vervolg
krijgt richting 105+.
Conditie: Resistance
Coaching: Trendbeleggers kunnen bescheiden
koopposities overwegen.
Onder 85,00 of bij zwarte candles rond de huidige
niveaus is de setup niet langer valide.

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