
Dat er sprake is van een dalende trend 
behoeft verder weinig toelichting, lijkt 
mij. Vanaf begin dit jaar werden er zwarte 
maandcandles geproduceerd waardoor de 
koers in een rap tempo afdaalde naar de 3+ 
zone, de all-time-low van dit fonds. Maar er 
schijnt wat licht aan het einde van de tunnel, 
want een Bullish Engulfing bodempatroon 
is in de maak. Dit is veelal de opmaat voor 
een opleving met de intentie de afstand 
met de SMA te verkleinen. Voor nu dan ook 
bezien of de bullen doorpakken. 

Conditie: Down. 
Coaching: de witte bodemcandle herbergt 
een uitnodigng voor lange termijn beleggers 
om rebound posities in te nemen. Letwel, 
het scenario wordt slechts gevoed door een 
bodempatroon ‘in wording’. 
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Maandgrafie Air France - KLM    Bron: BTAC Visuele Analyse,  9 november 2020

Weekgrafiek Air France - KLM    Bron: BTAC Visuele Analyse, 9 november 2020

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

 

Air France - KLM Maand Special
Coaching LT beleggers

BTAC, Nico PR Bakker, 9 november 2020

Grafiek uit ProRealTime Software

Grafiek uit ProRealTime Software

De positieve impuls op de maandchart 
wordt ondersteund door de strijd op een 
lager niveau, de weekkaart. Daar is een 
onderhuidse hersteldrang zichtbaar, 
gevoed door de positieve divergentie op de 
RSI. Inmiddels staat de swingteller op +1, 
een lekker windje in de rug van de bulls. Zij 
krijgen de gelegenheid op te stomen naar 
de dalende SMA lijn op 5,88, zowaar best 
wel veel herstelruimte. De steunlijn op 2,164 
moet uiteraard wel blijven liggen. Hieronder 
zullen de beren weer toeslaan.

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: LT beleggers zien ook op deze 
chart dat rebound posities overwogen 
kunnen worden. 
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Op de dagkaart is goed zichtbaar hoe 
de bulls proberen op te stomen naar de 
dalende SMA lijn op 3,31+ met fractioneel 
daar boven de rode lijnen op 3,368 en 
3,394. Het moge duidelijk zijn dat de rode 
zone geslecht moet worden om meer 
opwaarts potentieel te bewerkstelligen. 
Anders gezegd, het korte timeframe kan 
een aarzeling teweeg brengen bij de 
langere termijn scenario’s. Best wel een 
belangrijke rode zone dus. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: LT beleggers kunnen deze chart 
voor timing doeleinden gebruiken om hun 
scenario’s uit te voeren. Boven de rode 
strepen dienen zich additionele koopkansen 
aan. 
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Dit jaar wordt met een zwarte candle de 
groene streep opgezocht die op 3+ in het 
veld ligt. In 2012 was dit het dieptepunt 
voor dit fonds, waarna een glooiend 
herstel volgde naar 14,65. Daar ging wel 
een aantal jaar overheen. Maar het is toch 
wel interessant om de zien dat er thans 
wederom steun wordt gevonden op de 
groene lijn. Marktgedrag herhaalt zich, 
dus waarom vanaf volgend jaar geen witte 
candle als opmaat voor een jarenlange rit 
naar de rode streep?

Conditie: Negatief.
Coaching: als er in 2021 een witte candle 
verschijnt mag dit voor LT beleggers 
aanleiding zijn om (additionele) koopposities 
te overwegen. 
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