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Vorige week een dramatisch koersverloop op alle aandelenmarkten, een 
chaotisch marktbeeld. Deze week zien we, met nog steeds heftige turbulentie 
“Bodemzoekers  in actie”, die her en der offensieve koopkansen aangereikt 
krijgen. Maar het wordt hen niet makkelijk gemaakt, de beren laten zich niet 
zo maar verjagen. Trendbeleggers mogen daarentegen niet te vroeg juichen, 
er moet heel veel gebeuren om menig grafiek goed uit te deuken. 

Chart Navigator 
6 maart 2020

The-week-after
Het was flink schrikken toen de beren massaal 
tot actie overgingen en over een breed front 
de koersen fors omlaag drukten. Maar de bulls 
gaan dapper in de tegenaanval om erger te 
voorkomen. Toch is menig grafiek verminkt en 
moet er veel gebeuren om de schade volledig 
te herstellen. Check uw favoriete fondsen 
dienaangaande. 
Wekelijks gaan er zes Midkappers of  Small-
cappers op de analysetafel om geanalyseerd 
te worden. Deze week kies ik voor zes 
titels waarvan de charts aangeven dat een 
aanstaande herstelpoging tot de mogelijkheid 
behoort, te weten Pharming, PostNL, SBMO, 
Sligro, TKH Group en Vastned. 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum 
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten 
op het thema van deze week. Veel turbulentie, 
heftige berentikken, maar ook rebound kansen 
omdat de stier opstaat voor een tegenaanval. Ik 
heb het over AB Inbev, Airbus en Colruyt. Kijk, 
lees en oordeel of  u tot actie wilt overgaan.  
Op de intermarket speelvelden zie ik veelal felle 
koersbewegingen. Zo probeert EUR/USD zijn 
weekly SMA opwaarts te passeren, is een felle 
zebra grafiek in de maak bij Goud en Zilver, 
herstelt Brentoil enigszins na de trading range 
breakout en hapert de Euro Bundfuture tegen 
de rode streep in zijn uptrend. 

Het wordt actieve beleggers niet makkelijk 
gemaakt deze weken. Fors lagere koersen 
zorgen voor onrust, panikerende acties en 
vermeende koopkansen. Er is toch sprake 
van een overdrijvingsfase? Het Corona effect 
zou ik dit willen noemen. Maar omgekeerd 
gebeurt het ook. Kunt u de recente explosieve 
koersbeweging van Tesla nog herinneren? 
Dat was toch ook massa hysterie? Twee 
voorbeelden van zwanen op de beurs, een 
zwarte (Corona) en een witte (Tesla). Maar deze 
zwanen zijn vijanden van beleggers. In de TA 
Coaching Rubriek zal ik een en ander nader 
omschrijven, waarbij ik met name aandacht 
vraag voor de bijbehorende valkuilen.  

Turbo produkt- en praktijkkennis
Het gaat er nogal grillig aan toe op de 
aandelenvelden met her en der flinke uitslagen 
en zelfs extreme bewegingen. Uitermate lastig 
navigeren, vooral als je met hefboomprodukten 
actief  bent. Dan komt het aan op gedegen 
produkt- en praktijkkennis, weten waar je mee 
bezig bent. Rogier van BNP Paribas heeft 
onlangs een uitstekend webinar verzorgd 
over de produktkenmerken van de Turbo. Klik 
hier om het webinar nog eens in te zien. Meer 
informatie, produktbrochures etc. vindt u op de 
BNP website. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/30294/aan-de-slag-met-turbos-van-bnp-paribas/#description
https://www.bnpparibasmarkets.nl/informatie/
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AEX-Index® - 530 strijd

Na de felle berentrappen speelt de strijd 
zich thans af nipt boven de steunzone 
rond 530. Er wordt een sprieterige bodem 
gevormd, mede gevoed door een lichte 
opvering van de RSI in dynamisch oversold 
gebied. Dit impliceert dat de breakout 
beweging kan opdrogen en plaats kan 
maken voor een pullback teneinde de 
trendbreuk te valideren. Een opleving 
naar 570+ is haalbaar, daar toppen wordt 
cruciaal voor het verdere verloop van de 
strijd. Maar nu eerst de felle strijd onder in 
het veld gadeslaan. 

Conditie: Down.
Coaching: bij meer indicaties van 
bodemvorming zien koopjesjagers hun 
kansen. 

DAX® index - IJdele bullenhoop

De index noteert op moment van schrijven 
onder het stijgende trendkanaal. Een 
flinke candle met spikes aan de boven- en 
onderkant markeert de strijd van kopers 
en verkopers. Op het Dashboard is de 
Down conditie valide. De flinke beweging 
omlaag lijkt wat te stabiliseren, maar voor 
een echte verbetering moet er toch een 
witte candle verschijnen. Voor nu dus 
bezien of beleggers terugkeren en er 
meer verbetering zichtbaar wordt. Bij meer 
verkoopdruk is een afdaling richting 11.266 
aannemelijk.

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd tot er duidelijke signalen van 
bodemvorming zichtbaar worden.

Chart Navigator - Indices      week 10, 6 maart 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Steunzone

Het startpunt van vorig jaar komt alweer in 
beeld op 3.300 punten. Van het patroon 
van hogere toppen en hogere bodems is 
niets meer over. Een massale uitverkoop is 
zichtbaar middels de dikke zwarte candle 
van vorige week. Nee, dit gaat nergens 
over, maar het gebeurt wel. Wellicht nog een 
lichtpuntje rond 3.400 punten? Daar liggen 
de steunniveaus uit de zomer van 2019. Op 
het Dashboard staat alles in de min, dat zal 
duidelijk zijn. Deze week een candle met 
flinke sprieten, de markt weet het ook even 
niet. Volgende week dan toch een bodem?

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is te 
overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=393&underlying=AEX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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S&P 500® index - Rond de SMA

De stijging van pakweg een half jaar is 
vorige week in een paar dagen verdampt. 
De bulls deden afgelopen week een poging 
om een bodem neer te zetten, maar veel 
verder dan 3.100+ kwamen ze niet. De 
koers balanceert rond de weekly SMA 
zone. De steun op 2855 is nog intact en 
spanningsmeter RSI noteert in oversold 
gebied. De markt moet eerst even tot rust 
komen. Kortom, wachten op meer signalen 
van bodemvorming. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers blijven aan de 
zijlijn.

DOW JONES index - Hoopvolle  bodemzoekers

Na de extreme afdaling van vorige week 
noteert de koers van de Dow Jones nu 
rond de steunniveaus van vorig jaar rond 
25.000 punten. Maar extreem of niet, feit 
is dat de markt zo reageert en daar heeft 
u het als belegger maar mee te doen. Hoe 
nu verder? Onder 25.000 ligt er ruimte tot 
circa 22.000 punten. De indicatoren noteren 
in de min, dat zal duidelijk zijn. Eerst maar 
eens kijken of er nog beleggers terugkeren 
en er wat stabilisatie zichtbaar wordt. Deze 
week was er een voorzichtige poging van 
de bulls zichtbaar, maar overtuigend is het 
nog zeker niet. 

Conditie: Down.
Coaching: shortspelers kunnen hun posities 
nog aanhouden tot er bodemsignalen zijn. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 10, 6 maart 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Lichte stabilisatie

De bull zijn weggejaagd van het Europese 
speelveld. De beer is door het raam naar 
buiten gesprongen van 3.800 hoog. Ik richt 
mijn pijlen op de steunzone rond 3.200+ 
punten voor wat stabilisatie en wellicht wat 
bodemvorming. Op dit moment is zwarte  
candle in de maak, met een kleine body en 
flinke sprieten aan de boven en onderkant. 
Onder 3.200 gaat het luik open voor een 
afdaling naar 2.900+. Voor nu maar even 
toekijken vanaf de zijlijn.

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers houden hun kruit 
droog.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 10, 6 maart 2020

ABNAMRO - Bulls in vrije val

Het is recent niet gelukt om binnen de 
trading range te blijven, de stieren zakten 
onder de 14,90 steunstreep. De dalende 
trend krijgt hierdoor een vervolg, de beren 
hebben vrij spel om de koers richting de 
11+ steunzone  te duwen. De RSI noteert 
onder de OS lijn, dus binnenkort bodemen 
om vervolgens de 14,90 grens als 
weerstand te testen, lijkt een aannemelijke 
optie. Voor nu het berenpad volgen. 
 
Conditie: Down.
Coaching: voor rebounders zijn er wellicht 
binnenkort koopkansen. Trendbeleggers 
blijven nog steeds aan de zijlijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Vrije val 

Vorige week een enorme berentik tot aan 
de gemiddelde lijn, een kleefcandle, met 
de vraag of de bulls stand zouden kunnen 
houden. Welnu, deze week opnieuw een 
felle trap tot mogelijk de groene streep op 
krap 27,00. Een uiterst grillige breakout 
beweging die binnenkort een reactie moet 
oproepen bij de bulls. Anders gezegd, 
het wordt tijd voor een pullback om de 
trendbreuk te valideren. Het is uitzien naar 
een witte candle als eerste aanzet voor een 
rebound. 

Conditie: Down. 
Coaching: wacht op signalen van 
bodemvorming voor mogelijke pullback 
kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Aanval van de beer

“Signalen van topvorming dienen zich 
thans aan. Een zwarte candle in combinatie 
met een OB downcross in de RSI geeft 
een XL conditie op het Dashboard. Een 
rondje winstnemingen waardoor de koers 
kan zakken naar de Fibo zone rond 770 tot 
730”, zo meldde ik vorige week. Deze week 
een vervolg met een matige zwarte candle 
waardoor de correctiefase wordt vervolgd. 
Het is nu de vraag of er op tijd op de rem 
wordt getrapt om de trend niet te schaden. 
Bodemvorming rond uiterlijk 690 zou een 
prima validatie van de trend zijn. 

Conditie: Correctie. 
Coaching:  trendvolgende beleggers 
wachten op de bodemstampers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 10, 6 maart 2020

Akzo Nobel - Vallend mes

Na de enorme berentik van vorige 
week is er deze week nauwelijks herstel 
zichtbaar. Sterker nog, de beren doen 
er nog een schepje boven op waardoor 
de overspannenheid sterk toeneemt. 
Swingteller op -9, RSI ver onder de OS-lijn, 
technisch gezien wordt het tijd voor een 
pullback, maar het is de vraag of de spelers 
het hier mee eens zijn. Dat moet komende 
week blijken als er een witte candle 
verschijnt. Zo niet, dan houdt de breakout 
beweging nog even aan. 

Conditie: Down.
Coaching: wacht totdat het mes stil ligt, dan 
bezien of er rebound kansen zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Wat een SMA strijd 

Aan turbulentie geen gebrek op dit 
speelveld. Vorige week een stevige 
berentik, deze week een felle reactie van 
de stier. Resultaat is een witte kleefcandle 
met de swingteller zowaar op +1 en de RSI 
nipt boven de 50-lijn. Met deze voortgang 
verschijnt de UP status op het Dashboard 
en kunnen de bulls proberen de 23 tot 24 
zone op te zoeken. De stippellijn als lange 
termijn steunlijn doet overigens ook mee in 
het bodemspel. 

Conditie: Up.
Coaching: offensief ingestelde beleggers 
zien hun kansen aan de koopkant. Wel strak 
navigeren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Stevig berenveld

Op het Dashboard prijkt de Down status. 
Alle indicatoren staan immers in de min, 
ook charttechnisch oogt het allemaal 
negatief. Maar langzaamaan is er sprake 
van een overdrijvingsfase. Swingteller 
heeft een volledige downswing neergezet, 
oranje MRI candles, RSI onder de OS-lijn,  
een rebound lijkt een kwestie van tijd. We 
zullen zien wanneer de stieren zich gaan 
vermannen om terug te keren naar de 
gemiddelde lijn. 

Conditie: Down.
Coaching: het is uitzien naar het moment 
waarop de herstelbeweging wordt ingezet. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 10, 6 maart 2020

ASR Nederland - Bulls door het ijs

“Gelukkig liggen er wat groene 
steunstrepen rond 30,00 die wellicht 
de beren kunnen stoppen. Daar eerst 
maar eens op wachten. Mogelijk dan wat 
rebounding”, zo meldde ik vorige week. 
Welnu, u ziet op de chart hoe genadeloos 
de beren tekeer gaan. Een zware candle 
onder de 30,00, wel als MRI candle en de 
RSI nu op de OS-lijn. Geen steunstrepen 
in de buurt dus de kleur van de komende 
candle’s moet aangeven of de spelers klaar 
zijn voor een rebound, want die kan niet 
uitblijven. 

Conditie: Down.
Coaching: even aan de zijlijn wachten totdat 
de rust wederkeert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Trading range configuratie

Ook Arcelor heeft last van de algehele 
ontwrichting op de beurs, maar niet in de 
vorm van een zware trendbreuk. Hier is 
sprake van een trading range configuratie 
met circa 11,50 als onderlijn en krap 
17,00 als bovenlijn. De koers wordt nu 
rap naar de steunstreep geduwd met 
alle indicatoren in een minstand. Het zal 
spannend worden bij 11,50. Een witte 
candle aldaar houdt de bandbreedte in 
stand. Komen de bulls op tijd terug? 

Conditie: Down.
Coaching: als de bodemstampers in actie 
komen, mogen range spelers aanhaken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML -  Bulls in correctie

Vorige week werd er een stevige zwarte 
candle geplaatst in de correctie fase, 
waardoor de Fibo grid op 244+ tot 214+ 
wordt bereikt. Bulls doen een stap terug 
met de intentie binnenkort een hogere 
bodem te plaatsen boven de SMA lijn. De 
RSI ligt er overigens ijzersterk bij, dus de 
trend zal intact blijven, zo lijkt het. Het is nu 
uitzien naar de eerstvolgende witte candle 
als eerste stap in het bodemproces. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: een rondje winstnemingen noopt 
tot enige terughoudendheid. Bij signalen van 
bodemvorming worden er weer koopkansen 
aangereikt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 10, 6 maart 2020

DSM - Negatieve overgang 

Vorige week meldde ik “Een negatieve 
overgangsfase dus waarin de beren zullen 
proberen de trend te draaien. De bulls 
kunnen dit afwenden door rap terug te 
keren boven de gemiddelde lijn. Maar eens 
bezien of dat binnenkort gaat gebeuren”. 
Deze week een dappere poging van de 
bulls om inderdaad terug te keren boven de 
SMA lijn. Dit gaat moeizaam, ondersteuning 
vanuit de indicatoren is er nauwelijks. Het 
blijft dus nog even twijfelachtig wat er gaat 
gebeuren. Komende week weten we meer. 

Conditie: Down. 
Coaching: de trend staat onder druk dus 
hou de vinger aan de pols. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Berentikken

Na de top op 252 viel de koers rap terug in 
een felle correctie beweging die nog in volle 
gang is. Swingteller in het rood en een RSI 
bij de 50-lijn bevestigen de teruggang in de 
koers. De Fibo lijnen fungeren als vangnet 
met daaronder op grotere afstand de SMA 
op 147+. Er is dus voldoende correctie 
ruimte zonder dat de trend in gevaar 
komt.  De RSI ligt er overigens sterk bij, 
dus binnenkort mogen we bodemvorming 
verwachten en daarna een vervolg van de 
stijgende trendfase. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht de storm af om dan te 
bezien of er nieuwe koopkansen zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Negatieve fase

“Koers onder de SMA, swingteller in het 
rood en de RSI direct bij de OS-lijn. Al met 
al een volatiele uitbraak van de beer met 
de intentie een dalende trend te starten. 
Maar daartoe moet meer gebeuren. Eerst 
een retest van de SMA lijn op 95+ zou ik 
zeggen”, zo schreef ik vorige week. Ik hoef 
hier weinig aan toe te voegen. Er wordt wat 
steun gevonden op 89,56 zo lijkt het, een 
pullback is in voorbereiding, de negatieve 
overgangsfase is intact. 

Conditie: Down.
Coaching: enige terughoudendheid is 
gewenst in de negatief getinte fase. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 10, 6 maart 2020

ING - Zware overspannenheid

Er komt vooralsnog geen einde aan het 
berensentiment. Sterker nog, de koers 
wordt nog eens exra onderuit getrokken, 
waardoor er thans sprake is van zware 
overspannenheid. Oranje MRI candle 
en de RSI onder de OS-lijn sturen aan 
op bodemvorming, maar wanneer de 
spelers deze signalen oppikken is lastig 
aan te geven. Geen routepaaltjes in de 
nabije omgeving, de kleur van de candle 
moet aangeven wanneer steunvorming 
aanstaande is. 

Conditie: Down.
Coaching: zie de strijd maar even aan vanaf 
de zijlijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Strijd bij de SMA lijn

De koers blijft hangen nipt boven de SMA 
lijn die nu als dynamische trendlijn dienst 
moet doen. Houdt de zwarte kleefcandle 
de bulls in de race? Of willen de beren door 
naar de onderkant van het stijgingskanaal? 
Aan volatiliteit geen gebrek, dus de koers 
kan nog wel eens wat rare sprongen laten 
zien. We laten de beer en stier even hun 
gang gaan om binnenkort mogelijk een 
verantwoord scenario op te tuigen. De bulls 
genieten een klein voordeel van de twijfel. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: even aanzien wat de spelers voor 
ons in petto hebben. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Koers flink onderuit

Ook op dit speelveld slaan de beren 
genadeloos toe. Met een flinke tik wordt de 
downtrend vervolgd richting zo mogelijk de 
steunstreep op 2+. Het proces van lagere 
toppen en lagere bodems wordt hierdoor 
stevig vervolgd. Maar er is toch ook sprake 
van enige overdrijving getuige de stand van 
de RSI, dus een tegenaanval van de stier 
loert om de hoek. Maar eens bezien hoe de 
strijd zich verder ontwikkelt. 

Conditie: Down.
Coaching: niet achter de beer aanrennen, 
dit is een lichtelijk overdreven actie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 10, 6 maart 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Stieren onderuit 

Vorige week een zwarte corrigerende 
kleefcandle, deze week een zwarte 
breakout candle. Kortom, de bulls onderuit, 
ze passeren de SMA lijn en hopen steun 
te vinden op de groene streep op 37+. De 
RSI stuurt aan op een rebound waardoor 
een trendbreuk afgewend kan worden. 
We zullen zien of de spelers al toe zijn aan 
een pullback, of dat er eerst nog extra 
berentikken tot 35+ zullen volgen. 

Conditie: Down. 
Coaching: even aanzien of de bulls zich 
zullen vermannen om een trendbreuk te 
voorkomen. Boven krap 40,00 verdwijnt de 
kou uit de lucht. 

NN Group - Trampoline sprongen

De grafiek zou ik een trampoline chart 
willen noemen. Heftige bewegingen 
omhoog en omlaag in een trading range 
achtige configuratie. Momenteel speelt de 
strijd zich af bij de 30/29 steunzone, waar 
de bulls komende week een witte candle 
moeten plaatsen om de trampoline in stand 
te houden. Dit eerst maar eens afwachten, 
daarna zien we verder. 

Conditie: Up en Down. 
Coaching: wellicht is een zijlijnpositie de 
beste optie op dit zeer turbulente speelveld. 
Tenzij je een ervaren trampoline speler bent. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Zwart speelveld

In mijn recente commentaar schreef ik 
over de dubbele top op 72,45 als opmaat 
voor een correctie naar de Fibo zone. 
Niet wetende dat er vorige week een 
flinke berentik werd uitgedeeld waardoor 
de koers in één klap terug valt naar de 
onderste Fibo retracement rond 64+. Een 
flinke verstoring in het beeld, de euforie 
wordt getemperd. Voor nu bezien wat de 
beren verder in petto hebben. 

Conditie: charttechnisch negatief.
Coaching:  Koopposities verkleinen nu er 
meer berendruk zichtbaar is. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 10, 6 maart 2020

Royal Dutch Shell - Bodemen bij 19+ ?

Het sentiment was al behoorlijk negatief 
getuige de zwarte candles en de negatieve 
swingteller. Deze week wordt daar een 
stevig vervolg aan gegeven met wederom 
een MRI candle (afstand met SMA nu veel 
te groot) en een RSI ver onder de OS-lijn. 
Dit vraagt om een reactie van de stier. Als 
er komende week dan ook een witte candle 
verschijnt, is een rebound naar 23 tot 24 
een zeer aannemelijk scenario. We wachten 
met spanning af. 

Conditie: Down.
Coaching: als een witte candle verschijnt 
vanaf de 19+ steunstreep, dan zijn er 
reboundkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX -  Flink slaag voor de stieren

De afstand met de SMA wordt conform 
verwachting snel verkleind, de koers 
raakt zelfs de gemiddelde lijn. Als er nu 
maar op tijd op de rem wordt getrapt om 
een trendbreuk te voorkomen. De SMA, 
de steunstreep en de RSI sturen aan op 
bodemvorming, bodemstampers mogen 
in actie komen. Komende week een witte 
candle zou wat dat betreft zeer welkom zijn. 
Onder 21+ dreigt er een trendbreuk, dat 
moge duidelijk zijn. 

Conditie: Correctie.
Coaching: spannende strijd bij de SMA 
lijn. Het is wachten op signalen van 
bodemvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Onderuit

Er komt vooralsnog geen einde aan de 
berenactie. De koers wordt in een rap 
tempo verder onderuit gehaald, het is zeer 
de vraag waar de koersval zal stoppen. Alle 
indicatoren in de min, wel overspannenheid 
in de RSI, dus wellicht wat steun te 
verwachten nipt boven of op de groene 
steunstreep op 39,55. Echter, er kan sprake 
zijn van overshooting waardoor er te laat op 
de rem wordt getrapt. Voor nu dus bezien 
wanneer er indicaties van bodemvorming 
worden afgegeven. 

Conditie: Down. 
Coaching:  er zijn rebound kansen als er 
een witte candle wordt geplaatst op of 
boven de 39,50 steunstreep. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 10, 6 maart 2020

Unibail Rodamco - Downtrend

Het patroon van lagere toppen en lagere 
bodems spreekt eigenlijk voor zich. 
Met lange candles wordt verder voeding 
gegeven aan de Down status op het 
Dashboard. Koersvorming onder een 
dalende SMA lijn, alle indicatoren in een 
minstand, steunstreep pas op 91+, beren 
stevig aan de leiding. De overspannenheid 
onder in het veld neemt gestaag 
toe, hetgeen aanleiding kan zijn voor 
aanstaande bodemvorming. We zullen zien. 

Conditie: Down. 
Coaching: voor trendbeleggers is er alleen 
eer te behalen aan de short kant.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Volatiele overgang

Met heftige koersuitslagen zorgen de 
speler er voor dat de koers in een volatiele 
negatief getinte overgangsfase verkeert. De 
lange candles noteren immers nipt onder 
de SMA lijn. Indicatoren in een minstand, 
dus de Down status is valide. Maar krijgen 
de beren echt poot aan de grond? De bulls 
verzetten zich heftig om een trendomkeer 
af te wenden. Bij koersvorming boven de 
SMA op krap 52,00 is het gevaar geweken. 

Conditie: Down.
Coaching: een zijlijn positie is wellicht de 
beste optie. Even aanzien wat de spelers in 
petto hebben. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Stevige terugval

De gemiddelde lijn werd vorige week al 
flink onder druk gezet, deze week duikt de 
koers er onder. Een breakout beweging is 
gaande die kan aanhouden tot mogelijk de 
derde Fibo lijn op 42+. Echter gezien de 
heftige turbulentie is een verdere daling 
niet uit te sluiten. Na een breakout volgt een 
pullback om de trendbreuk te valideren. 
Dat zal de volgende stap van de markt 
moeten zijn. 

Conditie: Down. 
Coaching: de felle overgangsfase noopt 
tot enige terughoudendheid. Wel loeren op 
rebound kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 10, 6 maart 2020

Er zijn situaties op de beurs denkbaar die met ‘normaal’ 
beleggersgedrag weinig tot niets te maken hebben. Fors lagere 
koersen, panikerende acties en vermeende koopkansen bij de 
afgrond.  Dan is er toch sprake van een overdrijvingsfase? Het Corona 
effect zou ik dit willen noemen. Maar omgekeerd gebeurt het ook. Kunt 
u de recente explosieve koersbeweging van Tesla nog herinneren? Dat 
was toch ook massa hysterie? Twee voorbeelden van zwanen op de 
beurs, een zwarte (Corona) en een witte (Tesla). Maar deze zwanen 
zijn vijanden van beleggers. Zij hebben namelijk elk hun eigen valkuil.

Normaal gesproken zien we al dan niet trenderende bewegingen 
die keurig begeleid worden door diverse indicatoren. De richting en 
de kracht van de trend worden daarbij in kaart gebracht, alsook het 
sentiment binnen de trend. En dan kan het voorkomen dat emoties 
oplaaien, maar dat wordt keurig door de massa geabsorbeerd. Massa 
gedrag zorgt er voor dat koersen binnen de lijntjes blijven bewegen.  
Maar wat nu als massagekte toeslaat? Massa hysterie krijgt de 
overhand, het lijkt wel een collectieve hersenspoeling, waardoor er 
charttechnisch sprake is van een overdrijvingsfase. Overshooting 
wordt het ook wel genoemd. Alle TA spelregels worden aan de laars 
gelapt, grafieken worden verminkt, niets lijkt de massa te stoppen. 

Dit gebeurt bij zware koersvallen, zoals dat vandaag de dag het geval 
is. Dit zou ik het Corona effect willen noemen. Dit is een zwarte zwaan, 
een onverwachte en vrijwel niet te rijmen koersval. Maar dit leidt dan 
al snel tot vermeende koopaanbevelingen, omdat de koersen te zwaar 
zijn afgestraft. Valkuil hierbij is dat er te snel aankopen gedaan worden, 
anticiperende acties die wellicht toch weer tot verlies leiden. De zwarte 
zwaan als vijand voor de belegger, want je stapt te vroeg in. 

Het omgekeerde zagen we onlangs op de grafiek van Tesla. De bulls 
leken niet te stoppen, het ging maar door. Zware overspannenheid 
boven in het veld. Hoogtevrees bij beleggers, maar er kwam geen 
correctie. Die kwam pas op veel hogere niveaus. Ook de witte zwaan is 
een vijand met zijn eigen valkuil. Juist, te vroeg uitstappen. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

Zwanen op de beurs....

Het Corona en Tesla effect en hun valkuil

Corona effect 

Wolters Kluwer -  Normale correctie

Op dit speelveld is er geen sprake van 
heftige turbulentie. De koers zwiept wel 
wat heen en weer maar dit mag worden 
gezien als normale correctie beweging. 
Swingteller in een milde minstand en de RSI 
mogelijk al weer opverend vanaf de 50-lijn. 
Bodemvorming rond 66,00 tot 64,00 zal 
de trend valideren en de bulls aansporen 
de trend nieuw leven in te blazen met een 
nieuwe actie beweging richting krap 71,00. 
Dat is vooralsnog het meest waarschijnlijke 
scenario. 

Conditie: Correctie.
Coaching: voor trendbeleggers liggen er 
additionele koopkansen bij signalen van 
bodemvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 10, 6 maart 2020

Pharming - SMA steun 

Na de piek op 1,64 volgde een rappe 
afdaling als zijnde een correctie in de 
uptrend. De beren hebben inmiddels de 
SMA lijn op 1,09+ bereikt, dus het wordt 
hoog tijd dat de bulls terugkeren om de 
uptrend intact te laten en nieuw leven in te 
blazen. Deze week wordt geprobeerd een 
candle te plaatsen op de SMA als eerste 
aanzet tot bodemvorming. Swingteller op -9 
helpt ook hierbij. Komende week graag wit 
als stimulering voor de bulls. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: offensieve EL kansen worden 
aangereikt. Onder 1,07 vervagen de 
positieve vooruitzichten. 

PostNL - Tijd voor een rebound

Op een enkele uitzondering na overheerst 
bearish sentiment, dat moge duidelijk 
zijn. Deze week wordt de berendruk flink 
opgevoerd met de RSI onder de OS-lijn 
en en de swingteller op -9. Dit zou toch 
tot bodemvorming moeten aanzetten, dat 
lijkt logisch. Mocht dit niet lukken dan ligt 
de ultieme steunstreep op 1,15. Alles wijst 
op aanstaande bodemvorming, komende 
week een witte candle zou niet misstaan. 
Daar is nu het wachten op. 

Conditie: Down.
Coaching: de grafiek herbergt rebound 
kansen, wacht op duidelijke indicaties. 

SBM Ofshore  - Beren aan de leiding

Het zag er naar uit dat de onderlijn van 
de trading range op 14+ stand zou 
houden. Maar tijdens het schrijven van dit 
commentaar zakt de koers weg. Swingteller 
op -2, zwarte candle en RSI wegkrullend, 
de beren houden de regie. De downtrend 
kan worden vervolgd tot mogelijk de 
steunstreep op 11,4. We zullen zien tot 
hoever de beren zullen reiken. 

Conditie: Down.
Coaching:  short spelers zien hun kansen. 
Voor trendbeleggers verpietert het beeld 
aanzienlijk. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 10, 6 maart 2020

Sligro - Steun in de downtrend?

De grafiek toont een mooi proces van 
lagere toppen en lagere bodems onder 
een rap dalende SMA lijn met verder alle 
indicatoren in de min. Kortom, de beren 
stevig aan het roer, maar er lijkt verbetering 
op komst. Tweemaal steun op 21,60 met 
deze week mogelijk een Doji candle. Dit lijkt 
een verzwakking van de trend te worden 
als opmaat voor een rebound naar 26,35, 
de eerste Fibo lijn. Boven 27,50 kan de 
trend keren. Voor nu bezien of de bulls 
standhouden boven de groene streep.

Conditie: Down.
Coaching: spannende fase met mogelijk 
rebound kansen voor koopjesjagers. 

TKH Group - Felle berentikken

Op de weekgrafiek is duidelijk zichtbaar 
hoe de beren in de afgelopen twee weken 
tekeer zijn gegaan. In sneltreinvaart de 
koers onderuit richting de steunstrepen 
op 38,79/37,17, Wordt er op tijd op de rem 
getrapt om de beren te stoppen? De RSI 
stuurt hier wel op aan, maar gezien de 
heftige turbulentie is enige overshooting 
niet uit te sluiten. Als het lukt om met een 
witte candle te bodemen op de steunzone 
ligt een aardige rebound naar 47/48 in het 
verschiet. Turbulentie zal hoog blijven. 

Conditie: Down.
Coaching: mits er een witte candle 
verschijnt zijn er rebound kansen voor 
koopjesjagers. 

Vastned - In het dalingskanaal

Al geruime tijd is er sprake van een 
negatieve ondertoon, getuige de 
koersvorming binnen het dalingskanaal. 
Onlangs nog keurig getopt tegen de 
bovenlijn van het kanaal, nu koersvorming 
in het midden. De indicatoren staan licht 
in de plus, dus de bulls kunnen zorgen 
voor wat koersstijging. Onder 22,00 
daarentegen zullen de beren hun pad 
vervolgen. Boven 28,00 kan de trend pas 
keren, dat duurt nog even. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: voor trendbeleggers is er weinig 
eer te behalen op dit speelveld. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland   week 10, 6 maart 2020

ABInBev - Beer overheerst

De MRi candles slaan oranje uit en 
spanningsmeter RSI staat dik in oversold 
conditie. Van bodemvorming is echter nog 
geen sprake. Deze week strandde het 
high op de oude bodem van eind 2018 en 
de afdaling werd verder voortgezet. Het is 
de vraag of de oude steunzones voor wat 
instroom van beleggers kunnen zorgen. 
Het zijn prima referentiepunten maar het zal 
vooral van het algehele sentiment afhangen 
of beleggers terugkeren. Daarnaast had 
ABInBev het de laatste maanden zwaar te 
verduren. Eerst de beer maar laten gaan. 

Conditie: Down.
Coaching: shortposities aanhouden tot er 
signalen van bodemvorming opduiken.

Airbus - Verder dalen

Hier geen teksten over turbulentie, 
duikvluchten, een harde landing en noem 
maar op. Ook Airbus werd vanaf de top 
139,40 hard gestraft, dus ik hoop dat 
beleggers tijdig zijn uitgestapt zonder al 
te veel verlies. De koers noteert nu aan de 
onderkant van het stijgende trendkanaal 
rond 100+, maar een verdere afdaling ligt 
op de loer. Daarbij ligt de laatste significante 
bodem op 76+. Dat zijn dus forse stappen. 
Mocht de markt toch weten te herstellen, 
dan is pullback mogelijk richting circa 
110/115. Daar liggen de oude bodems van 
2019. Eerst maar eens kijken wachten op 
witte candles.  

Conditie: Down.
Coaching: Turbo Short mogelijk aanhouden.

Colruyt - Lagere toppen

Het proces van bodemvorming bij Colruyt 
werd vorige week teniet gedaan door een 
stevige afdaling, maar het aandeel werd 
opgevangen door de steunzone. Inmiddels 
is bijna de hele daling weer goedgemaakt 
en hersteld. Het patroon van lagere toppen 
hangt nog wel boven de markt. Kunnen 
de bulls volgende week de top op 46,86 
opwaarts doorbreken, of wordt er weer 
verkoopdruk zichtbaar? Voor nu zou ik 
het even rustig aankijken. De positieve 
divergentie in de RSI stemt hoopvol.  

Conditie: Down. 
Coaching: als het patroon van lagere toppen 
wordt afgebroken, dan liggen er wellicht weer 
reboundkansen.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties  week 10, 6 maart 2020

EUR/USD - Uitbraak

GBP/USD - Zebra grafiek

Het pond blijft wat kabbelen boven de 
SMA zone. De koers noteert rond 1,29+ 
waarbij er deze week weer een witte 
candle zichtbaar is. De candles kleuren 
afwisselend zwart en wit. Grofweg liggen 
de krijtstrepen op 1,2800 en circa 1,3200 
aan de bovenkant. Op het Dashboard zijn 
afwisselend de Up en de Correctiefase 
valide. Al met al een breed speelveld dat 
kansen biedt voor strak geregiseerde korte 
ritjes.

Conditie: Correctie / Up.
Coaching: korte ritjes zijn mogelijk op 
kleinere timeframes.

Euro-Bund future - Blijvend groen

De uptrend krijgt een vervolg, de koers 
klimt boven het voorliggende high. De bulls 
blijven dus aan de leiding in de Bund en dat 
wordt bevestigd door de indicatoren. De 
swingteller staat immers sterk in de plus en 
spanningsmeter RSI  bevestigt de uptrend 
met standen ruim boven de 50 zone en een 
stijgend verloop. Al met al een positief beeld 
voor de Euro-Bund.

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen Long 
posities aanhouden. Wellicht een trailing stop 
onder het laatste weekly low.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Hoe staan de routepaaltjes? De 
herstelbeweging leek te stranden op 
1,1200, maar inmiddels is dat niveau 
opwaarts doorbroken. Inmiddels staat 
het Dashboard in de Up conditie en er 
ligt ruimte voor een klim richting 1.1400. 
De dalende SMA lijn is tevens opwaarts 
doorbroken. Vooralsnog zet ik in op een top 
rond de weerstand en een pullback richting 
1,1200. Uiteraard kan ik niet voorspellen, 
maar charttechnisch is dat een mooi 
scenario. Eerst maar eens kijken of de rit 
richting 1,1400 afgerond kan worden. 

Conditie: Up.
Coaching: topvorming is uitgebleven. 
Koopposities kunnen worden aangehouden. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen  week 10, 6 maart 2020

Goud - Onstuimig

Binnen de uptrend is de koersvorming de 
afgelopen weken wat turbulent. Het patroon 
van hogere toppen en hogere bodems is 
intact, maar de correctieve fases verlopen 
wel wat rommelig. De zone rond 1.700 blijft 
het volgende koersdoel voor de bulls. Daar 
liggen nog wat oude bodems in de weg 
die mogelijk voor wat hoogtevrees kunnen 
zorgen. De Daily SMA begeleidt de uptrend 
verder goed, onder 1.550 is een diepere 
correctie mogelijk richting 1.460.

Conditie: Up.
Coaching: lopende koopposities kunnen 
worden aangehouden. Eventueel een trailing 
stop onder de laatste weekly lowzone op 
1.550.

Zilver -  SMA en steun

Wat een afdaling. Een flinke zwarte candle 
is vorige week neergezet. De flinke streep 
stopte rond de steun en SMA zone rond 
16,50. Inmiddels kleurt de candle deze week 
wit, maar heel overtuigend oogt het nog 
niet. Chart technisch blijft er sprake van een 
brede trading range tussen grofweg 16,50 
en de weerstandzone rond 19,00. Voor nu 
bezien of er meer beleggers terugkeren.

Conditie: Correctie.
Coaching: het speelveld is onstuimig, korte 
ritjes zijn wellicht mogelijk op een kleiner 
timeframe.

BrentOil future - Vervolg afdaling

De zone rond de bodies op krap 54 is deze 
week getest, getuige de spike candle deze 
week die gestrand is in het gebied. De 
koers noteert inmiddels onder 50,00. Er ligt 
ruimte voor een verdere afdaling richting de 
steun op 41,51. De indicatoren staan in de 
min, dus de Down conditie blijft valide op 
het Dashboard. Voor nu de afdaling verder 
volgen. 

Conditie: Down.
Coaching: overall overheerst de beer op het 
olieveld. mogelijk een vervolg van de afdaling 
richting krap 42.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator  

Ik ben technisch analist met visuele analyse 
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik 
op een eigen specifieke wijze naar markten en 
koersontwikkelingen kijk.  Ik doe veel research 
op dit gebied, geef trainingen en workshops 
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit 
laatste doe ik vooral aan de hand van columns, 
commentaren en analyses op bekende 
beleggings-websites. Daarnaast mag ik 
regelmatig spreken op seminars en congressen 
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via 
Twitter (TheDailyTurbo). 
Ik benader de technische analyse vanuit 
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het 
beleggingslandschap met mijn Dashboard 
Beleggen in kaart te brengen en actieve 
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. 
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn 
informatie doet. Als er dan een mooi rendement 
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. 
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als 
coach. In mijn rol als coach staat denken en 
handelen in termen van waarschijnlijkheden 
centraal. Anders gezegd, het definiëren van 
scenario’s is de basis voor een verantwoorde 
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de 
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een  
discipline die niet mag ontbreken. 

Naast marktbeelden schetsen en routes 
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de 
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische 
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen 
een rol spelen. Met diverse uitspraken en 
beeldspraken geef ik in presentaties en 
workshops aan hoe emotie en discipline als rode 
draad tussen de oren van beleggers loopt. 
Ik heb mee mogen helpen de technische 
analyse in Nederland een gezicht te geven en 
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog 
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere 
inzichten over het voetlicht te brengen, in de 
veronderstelling dat u daar als actieve belegger 

uw voordeel mee kan doen. 
Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor 
Technische Condities, Turbo Tijd Setups, 
dagelijkse Coaching Video’s, TA aanbevelingen 
en Breaking News, en op twitter.com met naam 
TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde 
uit het oog.......

Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het 
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als 
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears 
gemutst zijn. U wilt weten waar significante 
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel 
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel 
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. 
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht 
te hebben in de route die u als belegger kunt 
afleggen, ofwel wat geeft het Dashboard aan 
signalen af?

In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator 
omschrijf ik van veel financiële titels de 
technische conditie, afgeleid van subjectieve 
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek 
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de 
markten en fondsen met een min of meer vaste 
marktlens, om u als belegger door het financiële 
landschap te coachen. Naast de informatie in 
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende 
technische bevindingen, tips en suggesties op 
de website www.bnpparibasmarkets.nl. 
De Chart Navigator vervult ook een rol als 
vraagbaak. Interessante onderwerpen, 
uitspraken, patronen, beeldspraken en 
indicatoren uit de technische analyse passeren 
de revue. 

Chart Navigator gratis 
abonnement
Wilt u een gratis abonnement 
op de Chart Navigator? Ga naar 
www.bnpparibasmarkets.nl. 

Wie is Nico Bakker? 
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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 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.

bnpparibasmarkets.nl


