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Het sterke trendmatige koersverloop kan een
vervolg krijgen nu de correctie in het aandeel is
afgerond en de koers sterk opveert. Een TT Long
setup is gerechtvaardigd nu de UP & EL conditie
gelden volgens ons Dashboard. De technische
conditie zal ik nader voor u toelichten.
De korte koershistorie van Takeaway.com laat
sinds de herfst van 2016 een sterk trendmatig
verloop zien. Hogere toppen en hogere bodems
hebben het aandeel een sterke start gegeven.
Tot voor kort was er geen noemenswaardige
correctie zichtbaar, maar recent moest dit fonds
er toch aan geloven. Vanaf de top op 55,10 bracht
verkoopdruk de koers terug richting het stijgende
koersgemiddelde op krap 41. De SMA deed
daarbij keurig dienst als dynamische steunlijn. De
bulls tonen nu hun dominante positie op het veld
en klimmen sterk op met een relatief lange witte
candle. Daardoor springt de swingteller op +1 en
is de UP conditie valide. Tel daarbij op de RSI
die vanuit oversold gebied de 50-lijn opwaarts
doorkruist en de EL coaching conditie verschijnt

tevens op het dashboard. Met een exit onder de
SMA zone en een koersdoel op 55 is de Risk/
Reward verhouding prima en de tendvolgende
belegger kan derhalve koopposities overwegen.
Voor nu zijn dus alle ingrediënten aanwezig voor
een bullenparade richting 55+. Onder circa 40 is
het positieve scenario van tafel.
Trendvolgende beleggers kunnen koopposities
overwegen nu de UP & EL conditie gelden. Onder
krap 40 een Exit overwegen.

Op de hoogte blijven? Wij volgen Takeaway.
com 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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beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur.
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analist en consultant. De beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een positie in de onderliggende waarde zoals
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