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In deze Chart Navigator Special omschrijf ik van de Belgische onderliggende 
waarden van de Turbo’s van BNP Paribas de technische conditie, afgeleid 
van subjectieve en objectieve bevindingen die de weekgrafiek en enkele 
indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de titels met een vaste marktlens, om als 
zodanig een scenario te kunnen schetsen. Ik hanteer hierbij de spelregels die 
ik heb opgesteld in het kader van mijn Dashboard Beleggen methodiek. 
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Technische cocktail
Mijn marktlens kent een uitgebalanceerde 
mix van diverse visuele en meetbare 
gereedschappen die tesamen een betrouwbare 
technische cocktail vormen. Graag een 
toelichting op de vijf componenten die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.  
In het Candlestick Charting gedeelte omschrijf 
ik de charttechnische conditie zoals de 
kaarsgrafiek dit weergeeft met zijn witte en 
zwarte candles, al dan niet aangevuld met 
specifieke koerspatronen. Zo mogelijk voeg 
ik lijnen en andere tools toe om het plaatje te 
verduidelijken.  
Met de groene steunlijnen en rode 
weerstandlijnen geef ik aan waar de kantelpunten 
in het veld liggen, ook wel routepaaltjes 
genoemd, danwel krijtstrepen. Het indiceert de 
ruimte die beer en stier hebben op het speelveld. 
‘De Sleepkabel’ mag natuurlijk niet ontbreken, 
ofwel de voortschrijdende gemiddelde lijn  als 
objectieve trendindicator. Ik  geef met de SMA 55 
indicator aan hoe het is gesteld met de richting en 
de kracht van de trend.  
Vervolgens is er ‘De Spanningsmeter’, 
die maar liefst vier signaalfuncties kent, te 
weten ‘overspannenheid’, ‘divergenties’, 
‘trendbevestiging’ en ‘explosiemeter’. Dit maakt 
de spanningsmeter een belangrijke en wezenlijke 
component in mijn marktlens. 
Vijfde component is ‘De Swingteller’, ofwel de 

versnellingsmeter die aangeeft wanneer een 
significante koersbeweging van start gaat en ook 
weer opdroogt, ofwel een overtuigende beweging 
van beer of stier. 

Dashboard Beleggen 
De condities en signalen die mijn 
marktlensindicatoren weergeven worden 
zodanig gegroepeerd dat uiteindelijk vier 
typen koersbewegingen herkend en in beeld 
worden gebracht. Dit kan zijn een stijgende 
beweging in een uptrend (UP), een dalende 
beweging in een uptrend (CORRECTIE) of  
omgekeerd een dalende beweging in een 
downtrend (DOWN) of  een stijgende beweging 
in een downtrend (REBOUND). Hier worden 
dan coaching aanbevelingen aan gekoppeld, 
resp. Enter Long (EL), Exit Long (XL), Enter 
Short (ES) en Exit Short (XS). Een hele mix aan 
bondige kreten als resultaat van vele objectieve 
metingen.  
Maar er is ook gedacht aan het visuele element 
van Dashboard Beleggen. Op elke grafiek 
staat namelijk de DBStatus indicator als 
staafdiagram afgebeeld. Deze DBS indicator 
geeft met een drietal kleuren aan welke conditie 
valide is, te weten groen voor UP, blauw voor 
DOWN en goudgeel voor de CORRECTIE- of  
REBOUNDfase. 

Nico P.R. Bakker 
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Bel20 - Mooie upswing 

Al geruime tijd is er sprake van een positieve 
ondertoon, getuige de koersvorming in mooie 
upswings boven een fier opkrullende SMA 
lijn. Thans is ook een upswing gaande met 
de intentie van de bulls om de rode streep op 
4362 onder druk te zetten en zo mogelijk te 
breken om ruimte te krijgen voor een nieuwe 
hogere top. De indicatoren sturen hier wel op 
aan. Mocht het niet lukken, dan dreigt een 
trading range tussen 4051 en 4362.

Coaching: de uptrend houdt stand. Turbo Long 
posities genieten de voorkeur, even oppassen 
bij de rode streep. 

AB Inbev - Keurige rebound 

Het lukt de bulls om op te stomen naar de SMA 
lijn rond 54,50. Een keurige rebound, maar niet 
voldoende om het tij te keren. Daartoe is het 
noodzakelijk dat de gemiddelde lijn opwaarts 
wordt gepasseerd. Een spannend kantelpunt 
dus, er op of er onder voor de bulls. Het is 
een kwestie van wachten wie het initiatief naar 
zich toetrekt. Er zijn zowel kansen voor beer 
als stier, de indicatoren bieden thans geen 
soelaas. 

Coaching: hou het kruit maar even droog totdat 
blijkt wat de spelers van plan zijn. 

Chart Navigator België     1 november 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

Ackermans & Van Haaren - Weer UP?

De koers van Ackermans is in gevecht met het 
hoogste punt van 2018, rond 150+. Daarboven 
krijgt de uptrend een vervolg richting 158. 
Het patroon is al bijna een jaar opwaarts, met 
hogere toppen en hogere bodems. Deze 
week wordt zo mogelijk de correctie afgerond, 
waarna de bulls het stokje mogen overnemen. 
Voor nu dus bezien of de markt op hogere 
niveaus wil handelen.  De DBS indicator springt 
in ieder geval weer op groen, dus de UP status 
lijkt terug te keren. 

Coaching: aanstaande koopkansen als de bulls 
hun beste beentje voorzetten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Ageas - Trendomkeer aanstaande?

Er is een dappere strijd gaande nipt onder 
de SMA lijn en rode streep rond 43+. Er is 
een reboundfase valide met de intentie bij 
de bulls om de gemiddelde lijn opwaarts te 
passeren om daarmee een dalende trend af 
te wenden. Maar gaat het lukken om boven 
de SMA lijn te komen? Zo ja, dan kan het 
vizier op 51+ worden gericht. Zo nee, dan 
kan de huidige pullback worden afgerond, 
waarna de beren het stokje overnemen. 
 
Coaching: spannende fase voor trendvolgende 
beleggers. Boven 43+ zijn er voor hen 
anticiperende koopkansen. 

ArgenX SE - Hervatting uptrend

Een redelijk grillig koersverloop, niet veel 
trendmatigheid, wel de nodige turbulentie 
met thans de bulls aan zet. Zij willen de 
uptrend een nieuwe impuls geven, netjes 
gevoed door de indicatoren in verse 
upstanden. Met deze voortgang ligt een rally 
naar krap 300 in het verschiet. Hou daarbij 
wel rekening met tussentijdse corrigerende 
berentikken. 
 
Coaching: Turbo Long posities ter overweging 
nu de bulls het initiatief naar zich toetrekken. 
Wel twee handen aan het stuur, want 
turbulentie kan aanzwellen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Aedificia - Gematigd plus

Voor de vierde achtereenvolgende week is 
de UP status valide, aldus de DBS indicator 
met zijn groene staafjes. Dit impliceert dat alle 
indicatoren in de plus staan en dat hogere 
niveaus aannemelijk zijn. Toch zie ik wel een 
lichte hapering, een adempauze bij de bulls. Er 
is weer een witte candle nodig om de uptrend 
een nieuwe impuls te geven richting de rode 
streep op 127+. Goed opwaarts potentieel, 
maar ook correctieruimte tot 105+.

Coaching: Turbo Long posities mogen worden 
aangehouden zolang de DBS indicator de UP 
status bevestigt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekjk de BNP Paribas Turbo’s
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Barco - Van Rebound naar Up

Mooie swings zijn zichtbaar op het speelveld 
van Barco. Vanaf de top op 24+ is recent een 
afdaling ingezet die rond de SMA en steunzone 
tot stilstand kwam. Vanaf dit niveau, tevens een 
gebied waar een aantal voorliggende toppen 
zijn te vinden van eind vorig jaar, veerde de 
koers vervolgens rap op, om deze week een 
adempauze in te lassen rond de SMA. Op 
de DBS is goed zichtbaar dat de Rebound 
overgaat in de Up conditie. Voor nu bezien of 
de lichte vermoeidheid kan worden omgezet in 
een rit richting 24+.   

Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de candles wit blijven.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekaert - Vervolg uptrend

Met mogelijk de tweede witte candle op rij, 
de swingteller op +2, de RSI boven de 50-lijn 
en de DBS indicator met zijn tweede groene 
UP staafje, zitten de bulls lekker in het zadel. 
Steun en weerstand op veilige afstand, dus 
er is voldoende speelruimte met uiteindelijk 
de intentie de 42+ zone op te zoeken. Dat 
is vooralsnog het meest waarschijnlijke 
scenario. Voor nu dan ook bezien of de bulls 
zich verder kunnen vermannen. 

Coaching: de UP status is valide, dus 
koopposities kunnen worden overwogen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bpost - Beer aan zet

Mijn nieuwe DBStatus indicator geeft duidelijk 
aan met zijn blauwe Down staafjes dat reeds 
veertien weken de beren de touwtjes stevig 
in handen hebben. Mogelijk dat er wat rust 
wordt gevonden bij de groene streep op 
7,34, dat kan wat rebounding opleveren. 
Maar er moet veel meer gebeuren om het tij 
te keren. Dat is van latere zorg. Eerst eens 
bezien of een herstelbeweging naar de SMA 
lijn in het verschiet ligt.  

Coaching: voor trendbeleggers is er geen eer 
te behalen. Mogelijk wat aanstaande rebound 
kansen voor koopjesjagers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Cofinimmo - Rommelige upfase

Met veel gevoel voor dramatiek zigzaggen 
de bulls naar hogere niveaus met thans 142+ 
als haalbaar koersdoel, gelijk aan de top in 
augustus dit jaar. Vorige week is dit niveau 
ook al even aangeraakt, waarna meteen een 
terugval volgde. Kan dit aanleiding zijn voor 
een dubbele top? Zo ja, dan ligt een daling 
naar de tussenliggende bodem op 128+ in het 
verschiet. Boven 142+ ligt er nog een beer te 
wachten op 145+. 

Coaching: de UP status rechtvaardigt het 
aanhouden van koopposities. Vinger aan de 
pols bij meer topvorming in de buurt van 142+. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Colruyt - Grillig neerwaarts

Al geruime tijd is er sprake van een serie 
lagere toppen en lagere bodems, sinds juni 
dit jaar ook nog eens onder een dalende 
gemiddelde lijn. De beer duidelijk aan zet, 
mede inzichtelijk gemaakt door de DBS 
indicator met zijn blauwe staafjes, gelardeerd 
met goudgele rebound staafjes. Thans wat 
koersvorming rond de 42+, mogelijk als klein 
bodempatroontje. Het moge duidelijk zijn dat 
er heel wat moet gebeuren om de trend te 
keren. 

Coaching: mogelijk wat kansen voor 
countertrend spelers, trendbeleggers laten dit 
fonds links liggen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

D‘ieteren Group - Bulls aan zet

Uitstekende trendfase, subjectieve en 
objectieve bevindingen wijzen stuk voor 
stuk in de richting van de bulls. Zij begeven 
zich momenteel op ‘uncharted territory’, 
dus moeten de indicatoren binnenkort 
aangeven wanneer het tijd is voor een top en 
aanvullende correctie. De RSI ligt er ijzersterk 
bij, dus de bulls zullen hun grip niet snel 
verliezen, zo lijkt het. 

Coaching: kopen op zwakte is de aangewezen 
strategie op dit speelveld. Koopposities mogen 
worden aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Elia Group - Kleuren rond de lijntjes

Wat een lijnenspel voor Elia Group. Het is 
uiteraard niet zo zwart-wit. Beer en Stier 
kleuren veelal buiten de lijntjes. Ze pakken 
graag wat marge op zoek naar ‘Track-limits’. 
Recent werd de topzone op 110 getest, 
waarna de afgelopen maanden het speelveld 
onder dit niveau zijwaarts bewoog, daarbij 
de topzone rond 100 respecterend. Een 
kortstondige notering daaronder werd de 
afgelopen weken zichtbaar, maar inmiddels 
noteert de koers er weer boven. Tijd voor een 
klim richting 110?

Coaching: offensieve koopposities zijn 
mogelijk, zo luidt de coaching overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Econocom - Voortzetting uptrend

Een groot deel van het jaar bewoog de koers 
voornamelijk tussen circa 3,00 en 3,50. De 
afgelopen maanden werd de bandbreedte 
wat opgerekt. Er werd gecorrigeerd naar de 
SMA zone. Daar werd korstondig doorheen 
geprikt tot 2,81. Een rappe klim volgde en 
inmiddels zijn de highs op krap 3,70 reeds 
opwaarts gebroken. Alle indicatoren in de 
plus en dus een groene DBS indicator. Als we 
de swing projecteren, dan kan het vizier op 
grofweg 4,00 worden gericht.

Coaching: beleggers kunnen Turbo Long 
posities aanhouden zolang de DBS in het 
groen noteert.

GBL - Rode streep onder druk

De rode streep staat onder druk. Het niveau 
op 101,45 lijkt te kunnen sneuvelen nu de 
candle aan de start van de week er tegenaan 
hikt en wit kleurt. Op het Dashboard is veel 
groen zichtbaar, met dit jaar zelfs een serie 
van enkele maanden op rij. Het aandeel krijgt 
daarmee een groot Buy and Hold karakter 
voor de trendvolgende belegger die het 
Dashboard optimaal benut. Inmiddels staan 
we al weer voor de vijfde week op rij in het 
groen. Volgende week nog hoger?

Coaching: trendvolgende beleggers kunnen 
GBL op hun lijstje zetten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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KBC groep - Korte adempauze

Best een mooie chart van KBC, al vraagt het 
koersverloop wel regelmatig om veel geduld. 
Er zijn immers lange perioden zichtbaar met 
zijwaartse fasen, waarna er weer hogere 
niveaus worden gekozen. Het geheel wordt 
daarmee een ‘terrassenchart’. Op dit moment 
is er sprake van enige stabilisatie rond de zone 
80+. De swingteller staat ver in de upserie en 
spanningsmeter RSI hint op een downcross, 
maar zolang de DBS in het groen noteert, zijn 
hogere niveaus nog mogelijk. Voor nu bezien of 
de uptrend een vervolg krijgt. 

Coaching: bij topvorming wellicht wat winst 
verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een uptrend is valide voor Kinepolis. De 
koers beweegt zowel boven de daily en 
weekly SMA, die beiden een stijgend 
koersverloop laten zien. Recent is het niveau 
rond 50+opwaarts doorbroken, een top op 
58+ werd geplaatst waarna een terugval 
volgde richting de oude topzone. Een 
klassieke test. Het Dashboard noteert nog in 
de correctiestand maar de candles kleuren 
inmiddels weer wit. Een hervatting van de 
uptrend lijkt aannemelijk, mits de bulls nu wel 
even doorzetten.  
 
Coaching: offensieve koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Kinepolis - Hervatting uptrend?

Melexis - Top binnen bereik

Een rappe klim is zichtbaar vanaf de 
steunzone rond 80+, die al het hele jaar 
ondersteuning biedt. Beleggers kiezen keer 
op keer om in te stappen rond de 80 zone. 
Voor de vijfde keer dit jaar leidt dat tot een klim 
waarbij inmiddels het hoogste punt van dit jaar 
bijna is bereikt. Op krap 104 ligt de topzone 
van september. Zal het lukken om hogere 
niveaus te plaatsen. Met dit tempo moet dat 
zeker lukken zou je zeggen.

Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar hou even de vinger aan 
de pols rond de top.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Proximus - Neutraal terrein

Het speelveld laat het laatste jaar vooral een 
Trading Range zien tussen grofweg 15+ 
steunzone en weerstand rond 18. Voor range 
spelers prima, maar voor trendbeleggers 
minder fijn. Dat uit zich tevens in veel 
afwisselende standen op het Dashboard, 
al zijn er wel korte perioden met opwaartse 
bewegingen te zien binnen het wat chaotische 
koersverloop. Een chart waarbij dus een hoop 
geduld gevraagd wordt van de belegger.

Coaching: range spelers loeren op kansen 
rond de steun. Wacht op witte candles.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sofina - Prima plaatje

Trendvolgende beleggers hebben Sofina 
al lange tijd op hun lijstje. Het aandeel laat 
immers een uitstekende trend zien. Zie de DBS 
eens groen kleuren. Dit aandeel mag dus niet 
ontbreken in de portefeuille. Inmiddels is na 
een correctie naar 338+ de trend weer hervat 
met als koersdoel de voorliggende top op 412. 
Deze week begint met wat lichte verkoopdruk, 
maar wellicht kan dit spoedig nog worden 
gepareerd. Al met al een positief beeld voor 
Sofina.  

Coaching: voor trendbeleggers is er eer te 
behalen in Sofina. Een prima ‘Dashboard-
aandeel’.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Solvay - Wacht op wit

Vanaf de corona bodem werd gestaag 
een opmars gestart. Het afvlakkende 
koersgemiddelde werd overtuigend gebroken 
een jaar geleden, waarna een patroon van 
hogere toppen en hogere bodems de koers 
naar een top op krap 119 bracht. Daar kwam 
de klad in de klim, een afdaling naar 100 
werd zichtbaar waar nu enkele maanden een 
stabilisatie zichtbaar is. Hoe langer het duurt, 
hoe moeilijker het wordt. Onder 100 gaat een 
negatieve overgangsfase van start. 

Coaching: onder 100 komt de uptrend 
sterk onder druk te staan. Koopposities ter 
overweging bij witte candles.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator België     1 november 2021

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7768&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11286&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=774&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UCB - Vizier gericht op de top

Kijk de daily SMA de koers eens goed volgen. 
Het koersgemiddelde geeft de swings die 
zichtbaar zijn goed weer. Op dit moment is het 
aandeel aan een klim bezig vanaf het laagste 
punt van dit jaar op 74+. Het target ligt op 
112+, terwijl er nu reeds boven 100 genoteerd 
wordt. RSI in de plus, swingteller in de plus, 
witte candles. Logischerwijs dus een groen 
Dashboard. Voor nu de rit richting 112 rustig 
uitzetten. 

Coaching: bij signalen van verkoopdruk wellicht 
wat winst nemen.

Telenet Group - Trading range

Het speelveld oogt op het eerste gezicht 
vooral neutraal. Het hele jaar is immers een 
zijwaarts koersverloop zichtbaar boven 30+. 
Daarnaast per saldo nog lagere toppen, 
al verbeterde het sentiment de laatste tijd 
wel wat. Daar kwam vorige week een einde 
aan, met de flinke bearish candle die werd 
neergezet. De steunzone staat nu weer onder 
druk, al starten de bulls deze week weer 
positief.  

Coaching: een plaatje voor range spelers. 
Wellicht korte ritjes ter overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Umicore  - Spannend scenario

Een spannende fase voor Umicore. Per saldo 
beweegt het aandeel in een patroon van 
hogere toppen en hogere bodems, maar 
het staat wel onder druk. Na de correctie 
vanaf krap 60 naar 47+ volgde immers een 
opleving, maar die strandde rond de daily 
SMA die inmiddels neerwaarts buigt. Op het 
Dashboard is de correctiestand valide, goed 
zichtbaar in de DBS. De bulls zullen vanaf 50 
hogere niveaus moeten afdwingen om het 
plaatje een positieve wending te geven. 

Coaching: offensieve koopposities zijn nog 
gerechtvaardigd zolang de candle wit blijft. 
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https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=17&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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10 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

WDP - Uptrend valide

Een keurige uptrend voor WDP. Glooiende 
swings met hogere toppen en hogere bodems 
kenmerken de chart. Recent is vanaf de 
bodem op 26+ een mooie swing zichtbaar, 
waarna op 38+ getopt werd. Daarna volgde 
een correctie richting 34+ en een hervatting 
van de uptrend. De topzone 38+ werd vorige 
week gepasseerd. Deze week start echter met 
een zwarte candle. Er is dus wat verkoopdruk 
zichtbaar. Vooralsnog noteert de DBS echter 
groen, dus de UP conditie blijft valide. 

Coaching: Turbo Long posities mogen worden 
aangehouden zolang alle indicatoren in een 
plusstand noteren. 
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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 zijn specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een 
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële 
instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via 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.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een 
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest 
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s 
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. 


