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Nu de koers na de forse afdaling van de
afgelopen weken de steun op 1.169 heeft bereikt
en de indicatoren aangeven dat de tijd rijp is
voor bodemvorming, is een TT Long Setup
gerechtvaardigd voor offensieve beleggers. We
bespreken derhalve de technische bevindingen
die hier aan ten grondslag liggen.
De weerstandzone op krap 1.400 was begin dit
jaar een te grote barrière voor de goudstieren.
Na het neerwaarts doorbreken van de vlakke
SMA lijn, bleef de koers nog een tijdje tussen
de 1.300 zone en de SMA hangen, maar al snel
werden lagere niveaus opgezocht. In rap tempo
ging het vervolgens omlaag waarbij er van enige
opleving nauwelijks sprake was. Per saldo is de
koers sinds de top op 1.385 eigenlijk niet meer
boven de High van de voorgaande week gesloten
en dat is dus al zo’n 18 weken op rij het geval.
Een flinke en sterke afdaling dus waarop vroeg
of laat toch een reactie komt. In de indicatoren
is zichtbaar dat de SMA lijn op 1.300+ op grote
afstand boven de koers ligt. De swingteller staat

in de tweede downserie op -9 en spanningsmeter
RSI buigt omhoog in oversold gebied. Nu er een
witte candle in de maak is, wijzigt de Dashboard
conditie in een Support status. Offensieve
reboundspelers krijgen derhalve een uitnodiging
om koopposities te overwegen met als eerste
koersdoel de Fibonacci zone rond 1.250. Onder
de steun op 1.167 is het reboundscenario niet
meer valide, aangezien de dalende trend dan een
vervolg krijgt. Voor nu dus bezien of het proces
van bodemvorming meer gestalte krijgt en het
verwachte rebound scenario zich daadwerkelijk
verder gaat ontwikkelen.
Offensieve spelers kunnen koopposities
overwegen. Trendbeleggers zien uit naar meer
bevestiging. Onder 1.167 is de setup niet meer
valide.
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