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Het gebeurt wel eens dat een trouwe Follower mij
vraagt naar de technische conditie van een fonds,
waar de routepaaltjes staan en of er wellicht al
een koopkans is. Ik antwoord dan rap met een
Tweet bericht, zoals het geval was bij een vraag
over KPN. Na de Tweet was ik eigenlijk wel heel
enthousiast over de chart, dus een TT Long Setup
lijkt mij op zijn plaats. Zo zie je maar weer, samen
haal je de pareltjes uit het veld. Maar waarom zo
enthousiast over KPN? Lees maar verder.
Al vrijwel het gehele jaar is er op de weekchart
van KPN een trading range gaande onder een
rap dalende SMA lijn. Dus een stabilisatie ofwel
‘congestion area’ tussen 2,25 steun en 2,54
weerstand. Tussen deze groene en rode streep
wordt de koers heen en weer gezwiept, toch
steeds een rit van bijna 13%.
Thans bereiken de beren met hun zwarte candles
de onderkant van de range. De indicatoren staan
uiteraard in een minstand, maar dat is in geval
van een charttechnisch steunscenario niet van
belang. Wat zo mag de voorgestelde propositie
worden benoemd, steunen op de groene lijn als

opmaat voor een rally naar de bovenkant van de
range. Hierbij is de veronderstelling dat de spelers
de trading range intact laten. Eerste aanwijzing
hiertoe is het neerzetten van een witte candle.
Mocht dit uitblijven en zakt de koers onder 2,25,
dan zullen de beren het heft weer in handen
nemen. Dan vervalt uiteraard het steunscenario,
maar dat had u al begrepen.
Kortom, mits er een witte candle verschijnt in de
steunzone, zijn er koopkansen voor swingtraders
richting de 2,54 zone.
Swingtraders zien hun koopkansen als er
een witte candle verschijnt op de groene
steunstreep. Zij spelen dan het spel tussen 2,25
steun en 2,54 weerstand.
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