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De stieren razen maar door, ze lijken niet te stoppen, wat een euforie op de 
aandelenvelden. Maar voor hoe lang nog? Links en rechts al wat hoogtevrees 
en haarscheurtjes op de chart. De “Spanning en Sensatie” op de markten 
vraagt extra alertheid en stuurmanskunst bij het monitoren van uitstaande 
posities. Gelukkig is er de Chart Navigator met zijn grafieken waarop 
glashelder de routepaaltjes en krijtstrepen zichtbaar zijn. 

Chart Navigator 
12 maart 2021

Trend en Sentiment
De ondertoon op menig aandelenveld is 
positief, dat moge duidelijk zijn. De trends zijn 
opwaarts, maar hoe is het gesteld met het 
sentiment? Waar is al sprake van overdreven 
euforisme? Check de charts van uw favoriete 
indices en hoofdfondsen hoe het is gesteld met 
trend en sentiment. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers 
of  Small-cappers de grafiek duiden. Deze 
week kies ik voor Aalberts, Arcadis, Basic-Fit, 
Boskalis, Flow Traders en OCI. Deze charts 
tonen hun eigen spanning en sensatie. Kijk 
goed waar de krijtstrepen liggen en wat de 
indicatoren herbergen. 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas Belgie 
universum drie titels die enigszins afwijken van 
het thema van deze week, te weten Melexis, 
Sofina en WDP. Drie grafieken die zonder al 
te veel spanning koopkansen herbergen. De 
sectorkeuze valt deze week op ‘Detail’ die een 
verse upswing start in zijn uptrend. 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
interessante koersbewegingen. EuroDollar toont 
een milde stijgingsdrang, Goud mag bodemen 
onder in het dalingskanaal, Zilver zwabbert 
wat rond, op het BrentOil speelveld zie ik de 
eerste haarscheurtjes in de bullenparade en de 
EuroBundFuture herstelt enigszins.

Ik vertel u geen nieuws als ik meld dat je als 
actieve belegger een plan moet hebben om 
tot goeie resultaten te komen. Vooral als je 
als trader wilt acteren is een sterke discipline 
gewenst om setups, triggers, stoplosses, 
profitstops en money management acties 
te monitoren en er zo voor te zorgen dat het 
eindresultaat zeer bevredigend is. Maar ik 
vertel wel nieuws met de melding dat er een 
zeer bijzondere regel is die uitsluitend bestemd 
is voor traders en kort-op-de-bal spelers. En 
dat is de “Alles weg” regel. Hoe dat werkt leg ik 
graag uit in de TA Coaching Rubriek. 
 
BBB Webinar maandag 15 maart
In ons service pakket treft u de webinars aan. 
Een prachtige tool om met u te communiceren 
en te coachen. Zo is daar het wekelijkse 
Lunch Webinar, waarin we diverse dagcharts 
analyseren. Elke maand is er het Bakker’s 
Bull/Bear (BBB) Webinar, waarin we aan de 
hand van de Dashboard Setups de kansen 
en bedreigingen op de langere termijn  
speelvelden zullen bespreken. Een prima 
coaching sessie voor trendvolgende beleggers. 
De eerstvolgende uitzending staat gepland op 
maandag 15 maart om 19:30 uur. Klik om u 
aan te melden en mee te kunnen kijken. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/6499598c-307f-4dd3-aeb9-27daaf10560b
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AEX-Index® - Range spel

Er is een spannende strijd gaande tussen 
de groene streep op 648 en de rode streep 
op 689. De candle van deze week kleurt 
wit, in combinatie met een swingteller op 
+9 en negatieve divergentie op de RSI. De 
bulls geven dus niet makkelijk op, zij bieden 
weerstand tegen mogelijk aanzwellende 
berendruk. Maar of zij 689+ zullen halen, 
laat staan breken, is uiteraard de hamvraag. 
Maar eens bezien hoe ver zij komen deze 
week en dat mogelijk komende week een 
zwarte candle het sentiment zal keren. 

Conditie: Correctie.
Coaching: uitstaande koopposities strak 
monitoren en eventueel gedeeltelijk 
afbouwen als een zwarte candle verschijnt. 

DAX® index - Voortzetting uptrend

Is de markt bereid om de gematigde 
uptrend voort te zetten? Dat was de vraag 
die ons enkele weken bezig hield nadat de 
index afwisselend witte en donkere candles 
noteerde met een twijfelend karakter. 
Welnu, met de opwaartse doorbraak krijgt 
de uptrend een vervolg. Logischerwijs 
draaien de indicatoren in de plus, dus op het 
Dashboard is de Up Conditie valide. Maar 
belangrijker is dat het patroon van hogere 
toppen en hogere bodems, en daarmee de 
uptrend, in stand blijft. Onder de steun op 
13.311 dreigt een correctie.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden, overweeg een trailingstop 
onder 13.300.

Chart Navigator - Indices     week 10, 12 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Voorzichtig opwaarts

Een gestage opmars markeert de 
weekgrafiek van de BEL20. De volatiliteit 
is de laatse weken wat afgenomen, er 
is sprake van een adempauze. Toch is 
er nog een gematigd opwaarts patroon 
waarneembaar. De steunzone ligt 
rond 3.500+ punten ter hoogte van de 
voorliggende toppen. Er ligt ruimte voor 
een stijging richting krap 4.100 punten, mits 
uiteraard het opwaartse patroon in stand 
blijft. Kortom, de uptrend dus rustig blijven 
volgen, maar wel op uw hoede blijven.

Conditie: Up.
Coaching: Long posities zijn gerechtvaardigd 
zolang de zone rond 3.750 intact blijft.

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 - Bulls houden goed stand

Op het Dashboard de Up conditie vanwege 
de swing +1. Charttechnisch tevens nog 
een uptrend. De recente bodem is nog 
intact dus er is nog kans op een voortzetting 
van het opwaartse patroon. Maar een 
waarschuwing is wel op zijn plaats. Er ligt 
immers nogal wat ruimte tot de SMA zone in 
geval van een stevige correctie. Dat is thans 
niet aan de orde. Vooralsnog komt 4.000 
punten weer in het vizier. De zone rond 
3.750+ moet intact blijven om het plaatje 
positief te houden.  

Conditie: Up.
Coaching: beleggers kunnen nog posities 
aanhouden. Wellicht een trailingstop 
gebruiken onder de recente bodem. 

Sectorkeuze: Retail SXRP - Mooie rit omhoog

Na een correctie richting grofweg 240 eind 
vorig jaar, volgde een opmars en inmiddels 
komt 440 in beeld. Er is dus sprake van 
een mooi patroon van hogere toppen en 
hogere bodems dat al maanden keurig 
wordt begeleidt door de daily SMA. De 
indicatoren noteren als vanzelfsprekend in 
de plus, waardoor de Up conditie valide is 
op het Dashboard. Zolang het opwaartse 
patroon in stand blijft, ziet het er positief uit 
voor de sector Retail. 

Conditie: Up
Coaching: koopposities zijn geoorloofd. 
Onder 400 ligt een diepere correctie op de 
loer.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 10, 12 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Highs in het vizier

Vanaf de bodem op 3.473 werd een vervolg 
van de uptrend zichtbaar. De afgelopen 
weken echter wat lichte hapering, maar deze 
week pakten de bulls de handschoen op en 
een sterke opmars werd zichtbaar. Daarbij 
staan alle indicatoren in de plus. Swing +6 
en spanningsmeter RSI nadert dynamisch 
overbought gebied. De UP conditie blijft dus 
valide op het Dashboard. Enige terugval is 
toegestaan zonder de uptrend veel schade 
te berokkenen. Voor nu zien of de horde op 
3.867+ gepasseerd kan worden. 

Conditie: Up.
Coaching: lange termijn spelers kunnen 
koopposities handhaven. Blijf het opwaartse 
patroon echter kritisch volgen om tijdig wat 
winst te kunnen afromen.

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=177&underlying=EUROSTOXX+50&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, 12 maart 2021

ABNAMRO - 10 met een griffel

De bulls zijn al een aantal weken bezig 
met een mooie opleving boven de nog rap 
dalende SMA lijn. Het is de eerste stap 
in een mogelijke trendomkeer, maar dan 
moet er meer gebeuren. De rode streep 
op 10+ kan de opleving remmen, waarna 
een pullback tot circa 8,90 het proces van 
hogere toppen en hogere bodems moet 
versterken. Voor nu bezien wat de bulls 
bij de 10+ passage gaan doen, want wie 
weet breken ze gewoon uit. Ze hebben het 
niveau inmiddels wel aangetikt. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities 
zijn gerechtvaardigd, boven 10+ zijn er 
additionele koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Volatiele  correctie

Het zag er even zeer dreigend uit voor de 
bulls, een terugval naar 1700 of veel lager 
lag in het verschiet. Maar ze komen sterk 
terug dze week. Met een forse sprong 
voorwaarts zorgen ze voor een spannende 
strijd tussen 1800 en 2221, de recente top. 
De RSI veert goed op vanaf de 50-lijn, 
dat is positief, de swingteller blijft nog in 
correctiestand. Dus het is even aanzien wat 
de spelers van plan zijn. Volatiel zwiepen 
zou zomaar de volgende fase kunnen 
worden. 

Conditie: Correctie.
Coaching: spannende fase voor 
trendvolgende beleggers, zij kunnen hun 
posities aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Bulls goed op stoom

Het gaat uitstekend met de bulls op dit 
speelveld. Zij houden een bescheiden serie  
hogere toppen en hogere bodems in stand, 
zij zorgen voor een positieve swingteller 
en RSI ruim boven de 50-lijn. De UP status 
is valide met inmiddels 4+ op de borden. 
Daar toppen als opmaat voor een gezonde 
correctie zou niet misstaan. De rode zone 
wordt inmiddels aangetikt en de RSI raakt 
bijna de OB band, dus topvorming lijkt 
aanstaande. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers een prima 
chart, blijf de bulls volgen. Bij een zwarte 
candle overwegen om deels wat winsten te 
verzilveren. 

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=11151&underlying=Adyen&cat=&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, 12 maart 2021

Akzo Nobel - Eindelijk de bulls in actie

Het heeft lange tijd geduurd, maar nu ziet 
het er naar uit dat de bulls in actie komen. 
Ze prikken door de 91+ weerstand in swing 
+4 en met een spannend verloop van de 
RSI. Kunnen zij de trend een stevige impuls 
geven, of is dit slechts een vergissing 
en vallen ze terug in de oude range? De 
candle van komende week moet aangeven 
of de huidige zet een serieuze poging is de 
trend te vervolgen op ‘uncharted territory’, 
toch altijd even wennen voor de bulls. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers verbetert de 
chart aanzienlijk als blijkt dat de koers boven 
91+ blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Dappere pullback 

“Een opleving naar de SMA lijn, een 
terugtest, is normaal gesproken de 
volgende stap. Dan moet blijken of er 
daadwerkelijk een dalende trend van 
start gaat”, zo besloot ik vorige week mijn 
commentaar. En zie, de spelers houden 
zich keurig aan de regels. Bij 23+ kan nu 
een heftige strijd losbarsten, waarbij de 
bulls zullen proberen een trendbreuk af te 
wenden en de beren zullen inzetten op een 
dalende trendfase. Wat dat betreft is een 
spannende overgangsfase gaande. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers zien de pullback 
en wachten nog even af wat er verder gaat 
gebeuren in de overgangsfase. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Vervolg uptrend

Het is de bulls gelukt om deze week de 
21+ rode streep te slechten, die is dan 
ook verdwenen. DIt impliceert dat de 
trend vervolgd kan worden, prima gevoed 
door swingteller en spanningsmeter. Die 
herbergen voldoende stijgingsruimte tot 
zo mogelijk de 28+ zone, niet zichtbaar 
op de chart. De huidige beweging is steil, 
dat zou tot wat hoogtevrees kunnen leiden 
binnenkort. Maar de bulls blijven aan zet 
zolang zij witte candles produceren. Maar 
eens bezien tot hoe ver zij kunnen reiken. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de candles wit kleuren 
en de swingteller doortelt in zijn blauwe 
serie. 

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=388&underlying=ArcelorMittal&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, 12 maart 2021

ASR Nederland - Bulls nog even aan zet

Al zigzaggend beweegt de koers in een 
stijgingskanaal naar hogere niveaus. Nog 
even en de bovenkant van het kanaal wordt 
aangetikt, alwaar ook twee rode strepen 
liggen. Topvorming rond 37+ ligt dan ook 
voor de hand om vervolgens te corrigeren 
richting de onderkant van het kanaal rond 
30,00. De ondertoon zal hierdoor wat glans 
verliezen, maar dat is niet erg. Zolang de 
koers boven de steunlijn en boven de SMA 
lijn blijft liggen, houden de bulls de regie in 
handen. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ligt de 
chart er goed bij, maar pas even op voor 
aanstaande topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Corrigerende berentikken

De waarschuwing dat de beren hun druk 
zouden gaan opvoeren kwam op tijd. De 
afkoeling richting de Fibo grid op 426 tot 
379 is in volle gang. De afstand met de 
SMA lijn zal hierdoor worden verkleind 
en zal leiden tot een hogere bodem, zo is 
de verwachting. Daarna mogen de bulls 
het weer proberen. Voor nu bezien tot 
hoever de razende beren zullen gaan. De 
negatieve divergentie op de RSI kan extra 
roet in het eten gooien. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: terughoudendheid is geboden, 
wacht op bodemsignalen voor nieuwe 
koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Correctie gaande 

“Afzakken richting de 200 tot 180 zone 
zou niet misstaan om daar vervolgens een 
hogere bodem te plaatsen”, zo besloot ik 
onlangs mijn commentaar. Met veel gevoel 
voor dramatiek drukken de beren de koers 
richting de Fibo grid. Er is voldoende 
correctieruimte, zonder dat de trend direct 
in gevaar komt. Laat de beren maar even 
hun gang gaan, binnenkort mogen de bulls 
het stokje weer overnemen. De witte candle 
van deze week is mogelijk al de eerste 
aanzet hiertoe. 

Conditie: Correctie.
Coaching: bij voldoende bodemsignalen zijn 
er weer (additionele) koopkansen. 

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=414&underlying=ASML&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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 10, 12 maart 2021

DSM - Correctie in de box

Al geruime tijd beweegt de koers binnen 
een bandbreedte met 132+ als steunlijn 
en 151+ als weerstandlijn. Minder 
trendmatigheid, geen duidelijk proces 
van hogere toppen en hogere bodems. 
Momenteel zijn de beren aan zet, getuige 
de dalende candles en de swingteller op 
-4. Maar de bulls laten zich niet gemakkelijk 
wegjagen. Wat dat betreft verandert er niet 
veel in het charttechnische beeld. 

Conditie: Correctie.  
Coaching: voor trendbeleggers is er weinig 
eer te behalen. Zij wachten op een uitbraak 
uit de box. Range spelers zien wel hun 
kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Downtrend valide 

Er wijzigt niet veel in het technische 
landschap. Er is een serie lagere toppen 
en lagere bodems zichtbaar onder een 
rap dalende SMA lijn. Magere steun rond 
64,00, weerstand op 94+, dat zijn de eerste 
krijtstrepen op het berenveld. De indicatoren 
in het rood wijzen op het vervolg van de 
dalende trend. Niet eerder dan bij een 
significante witte candle kunnen de bulls 
een klein vuistje maken voor een mogelijke 
rebound. Dat ziet er thans niet naar uit. 

Conditie: Down.
Coaching: short spelers doen goede zaken, 
zij volgen het berenpad. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Maar de bulls zetten deze week mogelijk 
een witte candle neer, dus dat ziet er 
hoopvol uit. Komende week nog wat 
extra bodemstampers graag”, zo schreef 
ik vorige week. En ja hoor, de bulls 
verstevigen hun grip op het veld, zij zorgen 
mogelijk voor een verse Up status op 
het Dashboard, het proces van hogere 
toppen en hogere bodems binnen het 
stijgingskanaal kan worden vervolgd, zo lijkt 
het. Nu druk zetten op de 95,00 zone. 

Conditie: Up. 
Coaching:  trendbeleggers mogen 
aanhaken nu de positieve trendfase 
vervolgd kan worden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - Hervatting uptrend

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, 12 maart 2021

ING - Bulls ruiken weerstand

“Kortom, koersvorming op een breed en 
positief speelveld. We zullen zien hoeveel 
witte candles er nog bijkomen”, zo besloot 
ik mijn commentaar vorige week. Nu moet 
ik een waarschuwende vinger opsteken, 
want er dreigt topvorming in de 10+ zone 
als opmaat voor een correctie richting de 
Fibo grid die op 9,22 tot 8,39 in het veld ligt. 
Ook de RSI stuurt aan op topvorming door 
af te ketsen tegen de OB-lijn. De beren aan 
zet, zo lijkt het. 

Conditie: Up.
Coaching: dreigende topvorming mag 
aanleiding zijn om koopposities te 
verkleinen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Uit de box

Wekenlang kon ik melden dat de koers 
gevangen zat in een bandbreedte met 
circa 96 steun en 110 weerstand. Daar 
komt nu verandering in, gezien de uitbraak 
van de bulls. Het ziet er naar uit dat zij 
de uptrend een nieuwe impuls geven op 
‘uncharted territory’, altijd even wennen. 
Het moge duidelijk zijn dat ze niet meer 
mogen terugvallen in de oude range, want 
dan hebben we te maken met een valse 
uitbraak. Volgende week weten we meer. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopkansen ter overweging mits 
de koers buiten de box blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Wat een turbulentie

Wat een heftige strijd nipt onder de SMA 
lijn. Formeel is een negatieve overgangsfase 
actief waarin de beren zullen proberen 
een dalende trendfase te starten. Eerst de 
uitbraak naar 75- , nu de pullback ofwel 
terugtest richting de SMA op 90+. Dan 
moet blijken of de recente trendbreuk 
wordt gevalideerd, waarna de beren hun 
gang kunnen gaan. Of gaan de bulls ons 
verrassen met een uitbraak boven de SMA 
lijn? 

Conditie: Down.
Coaching: laat de rook eerst optrekken, dan 
beoordelen wat te doen. 

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=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, 12 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Rommelig beeld

Op langere termijn oogt de chart positief, 
maar op kortere termijn, dat wil zeggen 
in de afgelopen weken, gaat het er nogal 
rommelig aan toe. Berentikken tot krap 
45,00 en stierenstootjes tot 48+ wisselen 
elkaar in rap tempo af. De OBOS banden 
van de RSI kruipen naar elkaar toe en dat 
belooft extra vuurwerk. Maar welke kant 
van het veld zullen de spelers kiezen? Dat 
is natuurlijk de hamvraag. We zullen zien 
wie overtuigend initiatief neemt. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: hou het kruit maar even droog in 
de huidige volatiele fase. 

NN Group - Bulls blijven aan zet

Af en toe een milde correctie, eerder een 
adempauze voor de bulls, maar per saldo 
een positieve ondertoon, gevoed door 
sterke trendmatige elementen. Hogere 
toppen en hogere bodems boven een fier 
opkrullende SMA lijn, positieve marktlens 
indicatoren en regelmatig ondersteunende 
charttechnische bevindingen houden 
de bulls prima in het zadel. Zij krijgen de 
gelegenheid op te stomen naar de 40+ 
zone of zelfs hoger. Er liggen geen rode 
strepen in het veld, dus vooralsnog hebben 
de bulls vrij baan. 

Conditie: Up.
Coaching: een uitstekend speelveld voor 
trendbeleggers die de “Buy the Dip” 
strategie aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Top in het kanaal

De bulls geven zich niet gemakkelijk 
over. Ze blijven hangen boven in het 
stijgingskanaal na swing +9 met deze week 
toch weer een stevige witte candle. De 
rode streep op 2,95 kan remmend werken, 
waarna er toch een correctie richting 
de onderkant van het dalingskanaal kan 
plaatsvinden. Dit lijkt mij toch het meest 
waarschijnlijke scenario. Of hebben we te 
maken met een versteiling van de trend? 
Dan zullen de bulls verder opstomen op 
‘uncharted territory’. 

Conditie: Up.
Coaching: tijdelijke winstnemingen genieten 
de voorkeur, kopen op zwakte blijft 
vooralsnog de gewenste strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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=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, 12 maart 2021

RELX - Spannend rond de SMA lijn 

Na de recente opwaartse doorbraak 
boven de SMA lijn is er thans een pullback 
gaande, ofwel een terugtest van de SMA 
lijn teneinde de trendomkeer te valideren. 
De berentikken mogen reiken tot circa 
19,70, daarna moeten de bulls met witte 
candles terugkeren om de verse uptrend 
kracht bij te zetten. Goed om te zien dat de 
eerste Fibo lijn steun aanreikt. Nu nog wat 
bodemstampers in actie met meer witte 
candles om bodemvorming te bevestigen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle pullback 
zijn er opnieuw koopkansen voor 
trendbeleggers.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Bulls vervolgen de trend

“En zie, het lukt eindelijk om de taaie 
weerstand op 56+ te slechten en daarmee 
de trend een extra impuls te geven. Nu 
is er ruimte tot aan de bovenkant van het 
stijgingskanaal rond 60+. Maar eens bezien 
of de bulls dit tempo kunnen volhouden, 
een tussentijdse berentik is uiteraard altijd 
mogelijk”, zo schreef ik vorige week. Ik hoef 
hier weinig aan toe te voegen. Bulls goed 
op stoom, we zien uit naar topvorming 
boven in het stijgingskanaal. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden volgens de spelregels van het 
Dashboard Beleggen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Correctie

Vorige week werd opnieuw een zwarte 
candle geplaatst en sprong de swingteller 
op -1. Een correctie ging van start binnen 
de redelijk grillige uptrend. Even afkoelen, 
een extra aanloop tot mogelijk 90+ is 
toegestaan, dat past in het plaatje. De RSI 
toont aan dat een trendbreuk vooralsnog 
niet voor de hand ligt. Een nieuwe hogere 
bodem is binnenkort dan ook haalbaar. 
Deze week een behoorlijke zwiepcandle, 
dus turbulentie kan aanzwellen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er additionele koopkansen. 

   

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
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, 12 maart 2021

Unibail Rodamco - Tussen rood en groen

Er is een spannende strijd gaande nipt 
boven de SMA lijn. Beer en stier strijden 
voor de eer, een van hen zal de koers uit 
de consolidatie moeten drukken, ofwel de 
groene of rode streep moeten slechten. 
Op moment van schrijven staat er een witte 
candle en noteert de swingteller +2 en 
veert de RSI op vanaf de 50-lijn. Zowaar 
een dappere stierenstoot, maar is dit de 
opmaat voor een opwaartse uitbraak? 
Volgende week weten we meer.

Conditie: Up. 
Coaching: koopjesjagers zien hun kansen, 
trendbeleggers moeten nog even geduld 
betrachten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Rebound in gang gezet

“Deze week wordt geprobeerd nipt boven 
de steunstreep op 42+ een witte candle 
te plaatsen als opmaat voor een rebound 
naar de SMA lijn op 47+, mogelijk zelfs 
naar 50+. De RSI ondersteunt de bulls 
door op te veren vanaf de dynamische OS 
lijn. Houden de bulls vol en plaatsen ze 
komende week weer een witte candle?”, zo 
luidde mijn commentaar vorige week. En 
ja hoor, deze week een uitstekend vervolg 
met een witte candle en de swingteller op 
+1. Volgende week weer wit? 

Conditie: Rebound. 
Coaching: koopjesjagers en rebounders 
zien hun kansen mits de koers boven 42+ 
blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Bulls lekker op stoom

Er wijzigt niet zoveel in het technische 
beeld. Deze week opnieuw een witte 
candle, swingteller een tandje hoger, geen 
rode strepen in de buurt, de bulls hebben 
vrij baan. Al zigzaggend naar hogere 
niveaus, dat is de verwachting. Mocht er 
tussentijds een correctie komen, dan mag 
die aanhouden tot circa 17+, daaronder 
verpietert het beeld wel. Op termijn lijkt 25 
haalbaar, dus een ruim speelveld tussen 
17+ en 25, zo lijkt het. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de swingteller 
doortelt, het liefst met witte candles. 

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=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Voor een trader is in feite maar één ding van belang en dat is 
het behalen van een optimaal resultaat aan het einde van de 
handelsperiode, hoe lang die periode ook is. Dit geldt natuurlijk 
ook voor beleggers, maar die doen dit veelal conservatiever. Voor 
een trader is een hoge hitratio helemaal niet interessant. Veel kleine 
‘minnen’ tegenover relatief  grote ‘plussen’ levert voor de trader de zak 
met geld op, begrijpt u?
Dus het komt aan op strakke discipline, geen emotie maar wel intuïtie, 
geen angst maar wel lef. Duidelijke handelsregels met setups, triggers, 
stoplosses en profitstops, dat zijn de tools voor een trader. 
Maar er is een minder bekende tradersregel die toegepast kan worden 
in bijzondere marktomstandigheden en dat is de “Alles weg” regel. 
Lees maar verder. 
 
Als de markt goed trendeert en al een relatief  lange periode 
(overigens, wat is ‘lang’ voor een trader?) dezelfde kant op beweegt, 
komt het kantelpunt steeds dichterbij. Als de markt “overwhelmingly 
one-sided” is, gebeurt het tegenovergestelde. Teveel consensus (‘de 
markt kan alleen nog maar verder stijgen’) is een gevaarlijke kronkel 
tussen de oren bij beleggers.
 
De trader moet hier op bedacht zijn als zijn portefeuille alleen maar is 
gevuld met flinke winstgevende transacties. Hij of  zij heeft natuurlijk 
prima geprofiteerd van die eenzijdige marktbewegingen. Maar hoe 
vaak komt het voor dat de portefeuille alleen maar vette winsten toont? 
Hoe vaak zie je een unrealized profit van ongekende hoogte staan? 
Dat zijn toch uitzonderingen? Op dat moment, nogmaals mede gevoed 
door teveel euforisme in de markt, kun je als trader besluiten om alle 
transacties te sluiten en de winsten te verzilveren, alles weg dus. Dat 
vult de zak met geld wel lekker, toch? En ga vervolgens, na enige 
geniet-momenten, gewoon weer op zoek naar nieuwe kansen. 

De “Alles weg” regel kun je ook toepassen in de omgekeerde situatie 
wanneer de portefeuille behoorlijk rood kleurt. Dan heb je op dat 
moment niet de juiste ‘mind-set’. Doe alles weg, ga naar het bos en 
probeer het later opnieuw, begin weer met een schone lei. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

De zak met geld.....

 Alles weg.......

Met een schone lei weer beginnen...

Wolters Kluwer - Dappere strijd 

In eerste instantie felle berentikken onder de 
SMA lijn. In tweede instantie een felle reactie 
van de bulls, waardoor de koers thans aan 
de SMA lijn kleeft. Maar wat gaat er nu 
gebeuren? Koersvorming boven de SMA om 
daarmee een nieuwe upswing te starten? 
Koersvorming onder de SMA lijn om alsnog 
een dalende trend te starten? Voor beide 
opties is wat te zeggen. Volgende week 
weten we meer. 

Conditie: Down.
Coaching: even aan de zijlijn de strijd 
gadeslaan, het is niet duidelijk wat de spelers 
van plan zijn. 

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, 12 maart 2021

 Aalberts - Keren of passeren

Sinds oktober vorig jaar zijn de bulls bezig 
om de koers boven een redelijk vlakke SMA 
lijn naar hogere niveaus te stuwen. Recent 
prikten ze tot 41,86, deze week lukt het om 
dit niveau wederom op te zoeken. Maar 
wat gaan ze doen, keren of passeren, dat 
is uiteraard de hamvraag. De indicatoren 
sturen aan op een doorbraak, zij herbergen 
die ruimte. Kortom, spanning en senstatie 
boven in het veld. De kleur van de komende 
candle kan indiceren wat de spelers van 
plan zijn.  

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities strak bewaken, bij 
een zwarte candle overwegen om posities 
af te romen. 

Arcadis - Tussen rood en groen

Na een gestage opmars van de koers van 
18 naar 30+, is er in de laatste paar weken 
sprake van consolidatie tussen 27+ steun 
en 31+ weerstand. De swingteller springt 
hierdoor rap van plus naar min en weer 
terug, terwijl de RSI ruim boven de 50 lijn 
schommelt. Een positieve ondertoon, dat 
wel, maar het is niet duidelijk wat de spelers 
nu van plan zijn. Zolang de koers tussen de 
genoemde kantelpunten beweegt, hoeven 
we niet veel vuurwerk te verwachten.  

Conditie: Up of Correctie.
Coaching: enige terughoudendheid is 
geboden zolang de consolidatie fase 
aanhoudt. 

Basic-Fit - Van terras naar terras

Ik heb in eerdere comentaren deze chart 
wel eens een terrassengrafiek genoemd. 
De koers springt omhoog om daarna te 
consolideren om vervolgens verder te 
springen naar een nieuw platform. Thans 
zien we de koers bewegen tussen 32 en 
krap 36, wederom een mooie zijwaartse 
beweging. Op afstand gezien mag je dit 
een proces van hogere toppen en hogere 
bodems noemen. Voor nu bezien hoe lang 
het duurt voordat krap 36 wordt geslecht. 

Conditie: Up.
Coaching: interessante grafiek voor 
trendvolgende beleggers die van terras naar 
terras hoppen. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 10, 12 maart 2021

Boskalis - Gespartel boven in het veld

Met veel gevoel voor dramatiek stuwen 
de bulls de koers naar hogere niveaus. 
Maar houden ze dit tempo vol? Er wordt 
zwaar gestreden in de 27+ tot 28,00 
weerstandzone waarin twee rode lijnen 
zichtbaar zijn. De swingteller noteert op 
+7 en de RSI nadert de OB-lijn. Het wordt 
dus wel tijd voor topvorming, zo lijkt het. 
Komende week een zwarte candle moet 
dit scenario bevestigen. Zo niet, dan kan 
de druk op de rode lijnen verder worden 
opgevoerd. 

Conditie: Up.
Coaching: uitstaande koopposities strak 
monitoren, topvorming lijkt aanstaande. 

Flow Traders - En weer een hogere top 

Wat een route hebben de bulls afgelegd. 
Vanaf de dip in maart vorig jaar rond 16,00 
in een redelijk hoog tempo naar krap 35,00, 
ruim een verdubbeling. De meest recente 
candles vormen gewoon weer een hogere 
top, dus met de trendmatigheid zit het 
wel goed. Er is thans een verse upswing 
gaande, dus het lijkt er naar uit te zien dat 
de bulls druk gaan zetten op de 36,00 
passage. Bij een doorbraak wordt de ATH 
scherpgesteld. Onder 33+ verliezen de 
bulls hun grip. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
posities aanhouden. Wel een vinger aan de 
pols bij 36,00. 

OCI - Wit in swing +9 bij de rode streep

In de titel worden drie belangrijke 
technische bevindingen genoemd die 
tesamen kunnen leiden tot topvorming. 
En dat zou helemaal niet misstaan in het 
plaatje. Even gas terugnemen richting de 
nu opkrullende SMA lijn om vervolgens 
een hogere bodem te plaatsen. Dat 
zal het proces van hogere toppen en 
hogere bodems goed doen. Het is minder 
waarschijnlijk dat de bulls de 20,00 zone 
betreden om daarmee de trend een extra 
impuls te geven. 

Conditie: Up.
Coaching: bij een zwarte candle tegen de 
rode streep is het te overwegen om deels 
posities te verzilveren. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 10, 12 maart 2021

Melexis - Brutaal verhaal

Boem. Van 100 naar 80 in één week.  Dat 
gaat wel heel hard, best even schrikken. 
Hoe dan ook, rond de oude top van 
begin 2020 is er wat stabilisatie zichtbaar, 
deze week immers een witte candle met 
een herstelpoging. Is er sprake van een 
overdreven schrikreactie. Dat moet blijken. 
In ieder geval is 80 een belangrijk niveau, 
daaronder ligt een afzakker naar 70 op de 
loer. Al met al een spannende strijd dus.

Conditie: Correctie.
Coaching: koopjesjagers slaan hun slag, 
maar navigeren strak.

Sofina - Vervolg uptrend

Het gaat prima met de koers van Sofina.
Deze week is er sprake van een hervatting 
van de uptrend. Na de afdaling vanaf de 
top op 302 werd een correctie zichtbaar die 
circa vier weken heeft geduurd. Deze week 
staat er echter weer een witte candle, tevens 
in het gebied rond de voorliggende topzone 
rond 280. Komende week moet blijken of 
de markt gehoor geeft aan het verzoek 
de uptrend te hervatten richting 300+. Bij 
verkoopdruk en dus een diepere correctie 
ligt een afdaling richting 240 op de loer. 

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopposities ter 
overweging.

WDP - Steunscenario

Binnen de langdurige uptrend werd wat 
stabilisatie zichtbaar. Het laatste half jaar 
is er sprake van een brede trading range 
tussen grofweg 26+ en 32+. Na wat heen en 
weer gehobbel, noteert de koers nu rond. 
Na vijf zwarte candles op rij, deze week 
een witte. Er ligt ruimte voor een stijging 
richting 30+, daarna richting 32+. Maar 
beleggers moeten dan wel hogere niveaus 
overeenkomen. Voor nu bezien of de bulls 
zich volgende week weer wat meer laten 
zien. 

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve Turbo Long aankopen 
zijn gerechtvaardigd.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 10, 12 maart 2021

EUR/USD - Bodemprocedure

GBP/USD - Top of tijdelijk

Vorige week was er sprake van enige 
correctie. Het lijkt niets meer dan een 
normale tijdelijke terugval binnen een 
langdurige uptrend. Die is immers al 
gaande vanaf halverwege vorig jaar rond 
1.2500. De daily SMA volgt de opmars 
keurig. Op het Dashboard deze week 
weer de Up conditie, de swingteller draait 
immers al weer in de plus. Voor nu bezien 
of het Pond het sterkst blijft.
 
Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Wellicht een stoploss onder 
de daily SMA zone.

Euro-Bund future - Tijd voor een rebound?

De zone rond 176 is recent neerwaarts 
doorbroken en enige afdaling is zichtbaar. 
Net boven 170 is nu wat stabilisatie 
zichtbaar. Na een downcyclus in de 
swingteller staan er nu twijfelachtige witte 
candles op de kaart. Volgt er een rebound 
richting 173? Dat zal de komende week 
moet blijken. Onder de steunzone 167 krijgt 
de negatieve overgangsfase meer vorm. 
Daarboven is er meer sprake van een brede 
trading range binnen de ultralange termijn 
uptrend waarvoor u de maandkaart kunt 
raadplegen. 

Conditie: Down. 
Coaching: aankopen ter overweging bij meer 
bodemvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De EUR/USD zakte recent door de steun, 
maar inmddels wordt 1.1800 een poging 
tot bodemvorming zichtbaar. Het is wat 
pril, want slechts een witte candle met een 
kleine spike en een RSI die bodemt rond 
de 50 zone. Wellicht een opmars voor een 
verder herstel, maar laten we niet te vroeg 
juichen, voor een significante verbetering 
is immers nodig. Volgende week dan maar 
weer een hoger weekly high en een hoger 
weekly low? 

Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities zijn mogelijk bij 
meer signalen van bodemvorming.

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, 12 maart 2021

Goud - Dalend trendkanaal

Reeds lange tijd beweegt de koers van 
Goud in een dalend trendkanaal. Inmiddels 
lijkt het tijd voor wat herstel. Swing -9, 
haperende witte Doji, en spanningsmeter 
RSI oversold. Dat betekent niet direct een 
trendomkeer, maar is wel een aanwijzing 
voor mogelijk wat herstel. De markt zal 
volgende week dan wel hogere niveaus 
moeten laten zien. We zullen zien.

Conditie: Down.
Coaching: Turbo Short posities mogelijk 
wat afbouwen. Bij herstel zijn bescheiden 
offensieve koopposities te overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Per saldo is er nog wel iets van een 
gematigd opwaarts patroon zichtbaar, 
maar het beeld is wel moeizaam. Op het 
Dashboard is de Correctiefase dan ook 
valide. De steunzone op 24+ moet als 
vangnet dienen voor de koers van het 
edelmetaal. Daaronder ligt de SMA en 
steunzone rond 22 op de kaart. Eerst maar 
kijken hoelang de afdaling blijft aanhouden. 
De witte candle deze week geeft al wat 
stabilisatie aan.

Conditie: Correctie.
Coaching: een positie aan de zijlijn ter 
overweging.

Wat een trend in het ‘zwarte goud’. De koers 
heeft de zone rond 70 inmiddels bereikt. 
Spanningsmeter RSI noteert al enige weken 
overbought, dat kan echter lang aanhouden 
want zolang er hogere weekly highs en lows 
worden neergezet kan de opmars rustig 
worden voortgezet en dat is ook nu nog het 
geval. Daarnaast brengt een correctie niet al 
te veel schade aan het opwaartse patroon. 
Al met al een positief charttechnische beeld. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
de koers in dit ritme opwaarts beweegt. 
Trailingstop als alternatief.

BrentOil future - Hapering in de opmars Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Moeizaam Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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 in de TA Coaching Rubriek. 

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


