
Er zijn nog weinig fondsen die aan het begin van 
2019 een UP status laten zien op het Dashboard. 
AirFrance KLM is er een van, dat wil zeggen, bij 
het huidige koersverloop staan aan het einde 
van de week alle indicatoren in een plusstand. 
Hierop anticiperend is een spannende money 
management setup op te tuigen. Ik zal u uitleggen 
wat ik daarmee bedoel.

Als deze week goed verloopt, dan staat er einde 
vrijdag een witte candle boven de gemiddelde 
lijn, noteert de swingteller op +2 en beweegt de 
RSI boven de 50-lijn. Dan zal een UP status 
valide zijn en tevens een Enter Long (EL) 
coaching aanbeveling. De steunstreep ligt op 
8,90, terwijl de eerste weerstand prijkt op 10,39. 
Uit hoofde van Risk versus Reward is dit nog 
een acceptabele ratio. Naarmate de koers verder 
oploopt, verslechtert de RR Ratio, dat begrijpt 
u. Uit hoofde daarvan is het al interessant om 
bescheiden koopposities in te nemen. Stel dat de 
bulls lekker doorstomen naar 10,39, dan profiteer 
je daar toch van. Mocht vervolgens de rode streep 

worden geslecht, dan komt er stijgingsruimte vrij 
tot aan de bovenkant van het stijgingskanaal zo 
rond 11+. Dus boven 10,39 zijn er additionele 
koopkansen en zou je kunnen overwegen de 
kooppositie te vergroten. Zo kun je profiteren van 
een sterkere positie van de bulls.  
Even terug naar de huidige configuratie. Mochten 
de bulls falen en eind deze week eindigen met 
een zwarte candle, of nog erger, onder de SMA 
lijn of 8,90 steun noteren, dan vervalt het positieve 
scenario. De schade blijft dan beperkt als je 
bescheiden posities hebt uitstaan. Dat is nog eens 
money management, spelen met de omvang van 
de positie naar gelang het scenario dit aangeeft. 

Conditie: UP.
Coaching: Zolang de candles wit kleuren en 
boven de SMA staan en de swingteller in een 
plusstand doortelt, zijn er koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 
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AirFrance KLM
‘Bulls richting noorden...’

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
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