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S&P500 index
‘Nieuwe bullenrit...’
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Er is al geruime tijd sprake van een positieve
trendfase met in de afgelopen maanden een
toenemende turbulentie. Thans ziet het er naar uit
dat de uptrend een nieuwe impuls krijgt, hetgeen
altijd een interessant moment is om een Turbo
Tijd Long Setup voor te schotelen. Ik zal de
weekchart nader voor u duiden en omschrijven
hoe de verwachte bullenrit zal verlopen.
Dat de ondertoon op dit speelveld positief is, blijkt
uit de langlopende serie van hogere toppen en
hogere bodems boven een gestaag opkrullende
gemiddelde lijn. Binnen dit proces zien we
regelmatig stevige bullenacties, afgewisseld met
significante correcties. Dit was onlangs ook het
geval toen er werd getopt op krap 2900 en 2800,
vooralsnog de twee weerstanden boven in het
veld. Er volgde een wispelturige correctie die op
lijkt te drogen fractioneel boven de SMA lijn.
Nu zijn er al weer witte candles in de maak, terwijl
de swingteller aan een nieuwe plusserie wil
beginnen en de RSI als spanningsmeter uit OS
gebied treedt en direct ook de 50-lijn passeert.

Een en ander impliceert een nieuwe UP conditie
op het Dashboard en tegelijkertijd een Enter Long
(EL) coaching aanbeveling. De bulls krijgen de
gelegenheid de trend nieuw leven in te blazen.
Zij mogen de aanval inzetten richting de eerder
genoemde toppen. Daar maar eens bezien wat ze
verder van plan zijn. Onder in het veld ligt de 2550
zone als vangnet voor de bulls. Deze zone ligt op
redelijke afstand, hetgeen met zich meebrengt
dat de Risk/Reward ratio voor deze TT Setup niet
zo mooi is. Het winstpotentieel is net iets groter
dan de verliesruimte, hou daar als trendvolgende
belegger even rekening mee.
De UP conditie en EL coaching status
rechtvaardigen het innemen van koopposities.
Hou rekening met de nodige beweeglijkheid
tussen de groene en rode strepen.
Wij volgen deze index dagelijks en geven via
Twitter @TheDailyTurbo regelmatig updates.
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