
Mooie swings zijn zichtbaar in KPN, al ontbreekt 
het nog wel eens aan trendmatigheid. Al lange 
tijd is er immers sprake van een brede trading 
range tussen circa 2 en 3 euro en daarbinnen 
schommelt de koers binnen kleinere zijwaartse 
fases. Na de verzwakking in september wist het 
aandeel knap te herstellen en thans zijn een 
breakout en pullback zichtbaar boven de SMA 
lijn en de voormalige weerstandzone rond 2,50. 
Is een TT Long Setup gerechtvaardigd? We 
bekijken de weekgrafiek om de kansen nader te 
duiden.

Al enige jaren schommelt de koers van KPN 
tussen circa 2 en 3 euro. Een ruime bandbreedte 
waarbinnen kortstondig enige trendmatigheid 
zichtbaar is waarbij de swings van 25 tot 30 cent 
opvallen. Begin 2018 dook de koers onder de 
gemiddelde lijn en lange tijd was er sprake van 
een trading range tussen circa 2,25 en 2,55. Na 
een forse dip in september naar 2,13 wist het 
aandeel te herstellen in een patroon van hogere 
toppen en hogere bodems. Recent zijn de 

SMA lijn en de oude weerstandzone rond 2,50 
opwaarts doorbroken. Thans is een pullback 
gaande en prijkt de Resistance (correctie) conditie 
sinds enkele weken op het Dashboard.

Biedt de correctie kansen om van een nieuwe 
klim te profiteren? Met de weerstand op krap 3 
euro, en een tussenliggende horde op 2,68, ligt 
er met de huidige koers een flink potentieel. De 
steunzone op 2,13 ligt echter ook ver weg, maar 
nu de pullback richting de voorliggende toppen 
en de SMA en Fibonacci zone lijkt te worden 
afgerond met een witte weekcandle, is de Risk 
Reward verhouding zeer acceptabel bij een exit 
onder de SMA zone. Ondanks dat de UP conditie 
nog niet valide is, zien wij voldoende aanleiding 
om te anticiperen op een mogelijke klim van de 
koers van KPN. Onder circa 2,40 is de setup niet 
langer valide. 

Conditie: Resistance (correctie)
Coaching: Trendbeleggers kunnen koopposities 
overwegen zolang de koers boven 2,40 noteert.
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Klik op onderstaande button om de 
BNP Turbo etalage voor deze titel te 
openen en de prospectus te kunnen 
inzien.
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KPN 
‘Start uptrend...’

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. 
(www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.  
 
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde 
beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en 
vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch 
analist en consultant. De beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met hun specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
 
Op het moment van schrijven hebben Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een positie in de 
onderliggende waarde zoals beschreven in dit document dan wel financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan sprake zijn van 
indirecte deelnemingen via vermogensbeheerders, beleggingsfondsen, pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar 
hij of andere medewerkers van BTAC geen invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten 
bekend. 

Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op 
beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.
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