BTAC, Wouter de Boer, 12 maart 2018

TA: Turbo Tijd®
Meer informatie
Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl
of bel 0900 MARKETS
(0900 6275387; lokaal tarief)
Twitter: @TheDailyTurbo

Wessanen
‘Nieuwe koopkansen...’

Weekgrafiek Wessanen

Klik op onderstaande button om de
BNP Turbo etalage voor deze titel te
openen en de prospectus te kunnen
inzien.
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Weekgrafiek Wessanen, BTAC Visuele Analyse, 12 maart 2018

Nu alle signalen er op wijzen dat de correctie in de
koers van Wessanen is afgerond, dient zich een
nieuwe koopkans aan; voor de actieve belegger
is een TT Long Setup dan ook gerechtvaardigd.
De charttechnische overwegingen die daartoe
aanleiding zijn, zal ik met u doornemen.
Al lange tijd bevindt de koers zich in een stijgende
trend, gekenmerkt door een patroon van hogere
toppen en hogere bodems binnen een stijgend
trendkanaal. Het oplopende koersgemiddelde
doet daarbij dienst als dynamische trendlijn.
Recent is een top neergezet op 17,75 waarna
de beren het stokje overnamen en een correctie
hebben ingezet richting de steun op 14,29. Op
14,54 net onder de SMA, was de koek op en
wisten de stieren krachtig op te veren, waardoor
er een spike op de grafiek werd neergezet. In de
week daaropvolgend werd een ‘Inside Candle’
geplaatst en vaak geeft de uitbraak boven of
onder deze candle de nieuwe richting aan. De
koers wist opwaarts uit te breken, en hogere
lows werden neergezet, al duurde het nog even

voordat de candles weer wit kleurden. Nu de
RSI vanuit het dynamisch oversold gebied boven
de 50 zone stijgt en de swingteller weer in een
plusserie noteert, is de UP status weer valide en
is een TT Long Setup gerechtvaardigd. Daarbij is
een exit onder circa 15,00 (gelijk aan de SMA lijn)
te overwegen, die bij een stijgend koersverloop
kan worden bijgesteld. Als haalbaar koersdoel
kunt u de voorliggende top noteren rond 17,75.
Daarmee is de Risk/Reward verhouding
acceptabel.
Wilt u verder op de hoogte blijven? Wij volgen
Wessanen voor u op de voet en geven via Twitter
@TheDailyTurbo regelmatig updates.
De UP status is valide. Trendvolgende beleggers
kunnen koopposities overwegen. Onder 15,00
vervalt het positieve scenario.
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