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De verwachte aanzwellende berendruk blijkt reuze mee te vallen. De bulls 
rechten hun rug om de beren van zich af te schudden. Maar het is nog geen 
hosanna op de beurzen, daarvoor zijn de herstelpogingen te prematuur. Het 
is momenteel een kwestie van “Klimmen of kelderen”, een spannende strijd 
waarbij binnenkort moet blijken wie definitief de regie naar zich toetrekt. De 
strijd kunt u natuurlijk volgen op de geactualiseerde charts in de nieuwsbrief. 
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Stuivertje wisselen 
De verwachte correcties blijken uiterst mild te 
zijn, menig weekgrafiek fleurt al weer aardig 
op. Maar op de kortere charts zie ik nog wel 
dat beer en stier stuivertje wisselen. Kortom, 
een spannende en ook dappere strijd, een 
interessante ontwikkeling op de diverse 
speelvelden. Kijk zelf  maar eens.   
Ook deze week leg ik zes Midkap- of  
Smallcapfondsen op de analysetafel om de 
technische conditie te beoordelen. Ik kies 
voor Aperam, ASMI, Corbion, OCI, PostNL en 
Vastned. Op deze charts is de strijd tussen beer 
en stier duidelijk waarneembaar. Wie neemt 
uiteindelijk de regie in handen?  
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum 
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten op 
het thema van deze week. De keuze is gevallen 
op Bayer, Microsoft en Nestle. Drie charts 
waarop duidelijke stier- en beersporen zichtbaar 
zijn. Maar wat wordt de volgende significante 
beweging? Wie trekt er aan het langste eind? 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
uitdagende koersbewegingen. EuroDollar 
worstelt met de 1,12+ passage, Goud probeert 
zijn uptrend te vervolgen, Zilver daarentegen in 
een downfase, BrentOil vervolgt zijn rebound 
beweging en de Bundfuture beweegt in een 
grilllige topfase met toenemende spanning.

Op de charts in de nieuwsbrief  vindt u steevast 
mijn marktlensindicatoren die objectief  trend en 
sentiment meten. Maar zo nu en dan worden er 
charttechnische ingrediënten aan toegevoegd, 
zoals koerspatronen. In de TA vraagbaak van 
deze week zal ik nader ingaan op de zin en 
onzin van koerspatronen, de verschillende 
categorieën en de praktische waarde van deze 
herkenbare bewegingen uit het verleden, want 
zo mag je koerspatronen benoemen, niet waar?  
Extra TA coaching voor de grafiekgluurders 
onder u. Veel leesplezier!

BNP Website en AEX/AMX wijzigingen 
Ik heb u eerder gewezen op de geheel 
vernieuwde website van BNP Paribas Markets. 
Kosten noch moeite zijn gespaard om er een 
schitterend platform van te maken, inclusief  
mijn bijdragen vanuit de technische analyse. 
Vernieuwde layout, verfrissende foto’s, echt een 
2019 look. Kijk maar eens op BNP Paribas Markets 
/ Analyses. 
Volgende week vindt er een herschikking plaats 
van de AEX en AMX index. Voor de content 
van de Chart Navigator betekent dit dat de 
vaste plek van Altice Europe en Signify worden 
geruild met Adyen en IMCD. Nu reeds voor u 
aangepast. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/
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AEX-Index® - Klimmen of kelderen

De verwachte daling naar de Fibo zone 
rond 517 tot 508 zet geen zoden aan de 
dijk. De bulls houden de dip vooralsnog 
tegen met een witte kleefcandle, terwijl de 
RSI nipt boven de 50-lijn scherp opveert. 
Dus consolideren rond de gemiddelde lijn 
in afwachting van een nieuwe significante 
beweging, waarbij enerzijds afgerond 530 
en anderzijds 545 de cruciale kantelpunten 
zijn. Onder 530 alsnog een berenspoor 
naar 517, boven 545 een nieuwe uptrend 
met zicht op 577 als haalbaar koersdoel. 
Voor nu de consolidatiefase volgen. 

Conditie: Up.
Coaching: mits de candles boven de SMA 
liggen, zijn er bescheiden koopposities te 
overwegen. 

DAX® index - Rebound hapert

Vanaf de bodem op 10.279 is al sinds eind 
vorig jaar een herstelfase zichtbaar die thans 
lijkt op te drogen. De koers hangt rond de 
50% fibonacci zone. Daarboven liggen de 
oude bodems en het 55 koersgemiddelde. 
Een Bearish Engulfing candle is vorige 
week geplaatst, de swingteller noteert +9 
en de RSI keert net boven de 50 lijn. De 
bulls geven wat tegengas aangezien er 
een witte inside candle in de maak is, maar 
heel overtuigend oogt het niet. Voor nu dus 
afwachten of de rebound nog een vervolg 
krijgt. 

Conditie: Support (herstel).
Coaching: overweeg wat reboundwinsten 
veilig te stellen.

EUROSTOXX50® index - Rond het kantelpunt

De voorliggende bodemzone net onder 
3.300 punten is opwaarts gepasseerd, en 
de koers breekt nipt boven de SMA lijn met 
een witte candle. Daarmee wordt de Up 
conditie valide op het Dashboard maar het 
blijft wel oppassen voor enige topvorming. 
De swingteller noteert +9 en de RSI 
beweegt richting overbought gebied. Voor 
nu bezien hoe de strijd rond het kantelpunt 
verder uitpakt. Vooralsnog krijgen de bulls 
het voordeel van de twijfel. Een klim richting 
3.500+ behoort tot de mogelijkheden.

Conditie: Up.
Coaching: restant koopposities kunnen 
worden aangehouden zolang de swingteller 
positief telt.

Chart Navigator - Indices     week 11 - 15 maart 2019

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=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=177&underlying=EUROSTOXX+50&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=393&underlying=AEX&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 -  SMA springplank

De SMA werd recent opwaarts doorbroken 
en deze week is de zone getest. Daarmee 
doet het koersgemiddelde dienst als 
dynamische steunzone. Het beeld oogt nog 
wat wispelturing in de index. De indicatoren 
staan positief, maar de harde afdaling 
vorige week hint op topvorming en enige 
voorzichtigheid blijft derhalve op zijn plaats. 
Volgende week moet blijken of de bulls 
hun opmars kunnen voortzetten. Boven het 
hoogste punt van vorige week, 2.800+, is er 
ruimte voor een stijging richting 2.940. 

Conditie: Up.
Coaching: boven 2.800+ liggen nieuwe 
koopkansen voor trendvolgende beleggers. 
Onder 2.700 een exit overwegen.

DOW JONES index - Voortzichtig opveren

Vlak boven de daily en weekly SMA is 
een witte candle in de maak. Na getopt te 
hebben op 26.241 veert de index nu sterk 
op. De indicatoren staan desondanks in 
de correctiestand dus het beeld is wat 
verdeeld. Charttechnisch lijkt een afdaling 
naar 24.000 wel gepast, maar onder de 
SMA zone krijgt die pas meer vorm. Wellicht 
houdt de markt het dus bij deze milde 
correctie en wordt de uptrend nieuw leven 
ingeblazen. Meer witte candles moeten 
daarvan het bewijs zijn. 

Conditie: Resistance (correctie)
Coaching: offensieve spelers zien 
koopkansen bij een witte candle op 
slotbasis.

NIKKEI 225 index - Tussen kort en lang

De koers van de Japanse index beweegt 
tussen de daily 55 SMA rond 20.800 en 
de weekly SMA rond 22.000 punten. 
Op het Dashboard is er sprake van een 
Support conditie. De candle kleurt deze 
week wit, maar aan de bovenkant tekent 
zich een spriet af, als teken dat de druk 
wordt opgevoerd. Onder circa 20.800 krijgt 
de downtrend een nieuwe impuls en met 
de huidige rangen en standen draait de 
swingteller volgende week in de min. Al met 
al ligt een afdaling dus op de loer.
 
Conditie: Support (herstel).
Coaching: de rebound lijkt op te drogen. Een 
strak exit management is te overwegen voor 
reboundposities. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 11 - 15 maart 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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=298&underlying=Nikkei+225&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 11 - 15 maart 2019

ABNAMRO - Down status valide

Volgens de regels van het Dashboard 
Beleggen is een Down status valide. De 
candles noteren immers onder de SMA lijn 
met de swingteller in een minstand. Maar 
het negatieve momentum droogt wat op. 
De RSI schuift immers zijwaarts over het 
veld. Dit impliceert dat de steunzone rond 
20,00 tot 19,60 wordt geaccepteerd en dat 
een rebound richting de SMA op 22+ tot de 
mogelijkheden behoort. Maar dan zullen er 
meer witte candles moeten komen. Zo niet, 
dan blijft de berendruk aanwezig. 

Conditie: Down.
Coaching: ingenomen short posities 
mogelijk wat afromen bij duidelijke signalen 
van bodemvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Breed bodempatroon

“Anders gezegd, de rebound droogt op, 
topvorming lijkt aanstaande om daarna zo 
mogelijk de dalende trend te hervatten. 
Charttechnisch zie ik wel de contouren 
van een Hoofd-Schouder patroon, 
spannend.....”, zo schreef ik vorige week. 
Welnu, de beren drukken niet door, dus ik 
borduur voort op het brede bodempatroon. 
Zolang de koers boven de stippellijn 
noteert, kan de rechter schouder worden 
gevormd als opmaat voor een rally naar 
krap 34, daarna komt 40 in zicht. 

Conditie: Support (rebound). 
Coaching: volg de contouren van het 
bodempatroon om koopkansen te 
detecteren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Positief sentiment

De nieuwkomer in de AEX heeft een korte 
koershistorie, maar er is voldoende data 
om vast te stellen dat er sprake is van een 
positief sentiment. Ik zie een serie hogere 
toppen en hogere bodems, terwijl de 
swingteller in de plus noteert en de RSI 
fier boven de 50-lijn beweegt. Steun rond 
de Fibo op 625 en weerstand bij 720 waar 
reeds tweemaal is getopt. Zoals het er nu 
naar uitziet blijft de koers bewegen tussen 
de genoemde kantelpunten met momenteel 
een lichte stijgingsbias. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities kunnen 
worden aangehouden mits de koers boven 
625 blijft bewegen. 

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 11 - 15 maart 2019

Akzo Nobel - Correctie blijft uit

Het zag er naar uit dat na de twee zwarte 
candles en de volledige upswing het fonds 
rijp was voor een afkoeling en correctie 
naar 78 tot 74. Maar deze week persen de 
bulls er gewoon weer een witte candle uit, 
ze willen nog niet corrigeren. Dit impliceert 
dat zij records scherp stellen, ze zijn nog 
nooit zo hoog geweest. Binnenkort moet de 
RSI als spanningsmeter aangeven wanneer 
er getopt gaat worden en er opnieuw een 
poging ondernomen zal worden om te 
corrigeren. 

Conditie: Up. 
Coaching:  eventuele restant koopposities 
aanhouden totdat topvorming dreigt. Nu 
geen mooie plek om EL te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Milde correctiefase 

Koersvorming binnen een stijgend 
trendkanaal met momenteel wat 
corrigerende berentikken richting de 
onderkant van het kanaal. Zo luidt in 
het kort de chartreading bevinding. 
De indicatoren gaan mee met de beer, 
swingteller immers op -4 en de RSI 
afbuigend naar de 50-lijn.  Het is wachten 
op een nieuwe hogere bodem ergens rond 
21+, waarna de bulls de regie weer mogen 
overnemen. 

Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: na een correctie zijn er zo 
mogelijk weer nieuwe koopkansen voor 
trendkanaalspelers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Bulls nog in de race

“Er wordt in swing -9 een Bearish Engulfing 
patroon geplaatst tegen de 50% Fibo 
retracement rond 4,76, terwijl de RSI afketst 
tegen de 50-lijn. Het ziet er naar uit dat 
de dalende trend een vervolg krijgt, het 
vizier kan worden gericht op krap 4,00”, 
zo meldde ik vorige week. Maar de beren 
krijgen nog geen poot aan de grond. Er 
wordt een witte candle geplaatst op de 
hulplijn, een uiterste poging van de bulls om  
in de race te blijven. Toch nog wat rebound 
bewegingen dus. 

Conditie: Rebound (herstel).
Coaching: even aanzien wat de spelers van 
plan zijn. 

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 11 - 15 maart 2019

ASR Nederland - Bulls aan zet

Na wat aarzelende bewegingen lijken de 
bulls hun grip op de chart te vergroten. 
Deze week mogelijk de swingteller op +1 
met de RSI boven de 50-lijn. De UP status 
prijkt dus weer op het Dashboard. De 
deur naar krap 42 staat op een kier, maar 
eens bezien of de stieren de weg omhoog 
kunnen vervolgen. Goed om te zien dat 
de trendhulplijn (de daily 55SMA) ook een 
steuntje in de rug van de bulls is. Maar 
eens bezien of de bullenparade vervolgd 
kan worden. 

Conditie: Up.
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen 
voor trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Down status nog valide

In mijn recente commentaren schreef ik 
over het moeizame koersverloop met zo 
mogelijk wat verrassende berentikken.  
Overwegend zwarte candles met de 
swingteller op -3 en een wegkrullende RSI 
onder de 50-lijn. Kortom, de Down status 
is valide, het vizier blijft gericht op 17+ 
als spike bodem. Het is charttechnisch 
mogelijk dat een trading range zich 
aandient met 18 als body steun en 21 als 
toplijn. Voor nu  bezien  tot hoe ver de beren 
zullen reiken. 

Conditie: Down.
Coaching: de Down status rechtvaardigt het 
aanhouden van short posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Nog meer kleefcandles

Er is al vijf weken lang sprake van een 
zijwaarts gezwabber rond de 160 passage. 
Witte en zwarte kleefcandles, swingteller 
reeds in een +9 stand en de RSI nipt 
boven de 50-lijn. De spelers kiezen dus 
niet overtuigend richting. Het is dan ook 
lastig om een scenario te schetsen. Het 
is wachten op een duidelijk signaal uit 
het veld waaruit blijkt wat de spelers van 
plan zijn. Boven 166 of onder 155 kan een 
nieuwe significante koersbeweging starten. 

Conditie: Up. 
Coaching: de markt geeft geen duidelijke 
indicaties af, dan maar even wachten aan 
de zijlijn. 

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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 11 - 15 maart 2019

DSM -  Topvorming wordt uitgesteld

Vorige week schreef ik: “De koers werd 
tot krap 97 opgestuwd met thans de 
swingteller op +9 in combinatie met een 
zwarte candle. Dit impliceert topvorming 
als opmaat voor een correctie tot mogelijk 
de Fibo grid die op 86 tot 82 in het veld ligt. 
Na een hogere bodem boven de SMA lijn 
mogen de bulls de regie weer overnemen”.
Nu blijkt dat topvorming wordt uitgesteld 
en dat de markt eerst nog een nieuwe 
upswing wil plaatsen. Komende week kan 
de swingteller op +1 springen, dus dan 
kunnen nieuwe highs worden geplaatst. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen zo mogelijk 
worden uitgebreid bij een nieuwe upswing. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Rust aan het front

In de afgelopen weken komt de koers 
nauwelijks van zijn plaats. Dat is in het 
verleden wel anders geweest. Nu ontbreekt 
trendmatigheid en beweeglijkheid, de koers 
stabiliseert netjes boven de gemiddelde 
lijn op 87+. De indictoren staan vlak of  
iets in de min en bevestigen hiermee de 
besluiteloosheid bij de spelers. Het is even 
niet anders. We wachten op een duidelijk 
signaal uit het veld waaruit blijkt wie initiatief  
gaat tonen om de koers van zijn plaats te 
drukken. 

Conditie: Correctie tot Down.
Coaching: gezien de matige bewegingen 
is een zijlijnpositie wellicht de beste optie. 
Wacht maar op een duidelijk signaal uit het 
veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sGemalto - Stilstand

De koers komt niet meer van zijn plek. 
Stabilisatie rond 49,50 in afwachting van 
verdere ontwikkelingen. Vanuit technisch 
oogpunt is er momenteel geen verantwoord 
scenario te schetsen, dat moge duidelijk 
zijn. Zolang de koers dan ook blijft 
kleven rond 49,50 zal er geen technisch 
commentaar worden geschreven.

Geen TA coaching aanbeveling. 

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=411&underlying=Gemalto&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 11 - 15 maart 2019

ING - Breed bodempatroon

“Wellicht nog wat rebound op de dagkaart, 
de hulplijn biedt immers steun, zou dat toch 
de rechter schouder van een HS patroon 
worden? “, zo besloot ik vorige week mijn 
commentaar. Toch wel een voorspellende 
uitspraak, zo blijkt nu, want de rechter 
schouder lijkt toch gevormd te worden. De 
recente berendreiging lijkt nu dus juist om 
te slaan in een positieve verwachting. Eerst 
een rally naar krap 12,00, dan bezien of de 
bulls de SMA kunnen passeren voor het 
vervolg van het patroon. 

Conditie: Down.
Coaching: ondanks de Downstatus toch een 
groene stip dankzij het Hoofd-Schouder 
patroon. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Bulls in de  90+ zone

Even zag het er naar uit dat de 
bullenparade zou haperen bij de 88/90 
zone, maar de bulls doen er nog een 
schepje boven op, ze bewegen thans in de 
90+ zone met de swingteller op +7 en de 
RSI nipt boven de OB lijn. De afstand met 
de SMA lijn is inmiddels aanzienlijk, dus 
binnenkort topvorming zou helemaal niet 
misstaan. Maar u kent de spelregel, eerst 
een zwarte candle, dan een top. Maar eens 
bezien wanneer de beren wat dat betreft in 
actie komen. 

Conditie: Up.
Coaching: bij het verschijnen van een 
zwarte candle overwegen om wat winsten af 
te romen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Mooie upswing

De nieuwkomer in de AEX toont een 
uitstekende upswing. Vanaf circa 58,00 
namen de bulls de touwtjes in handen en 
stuwden de koers in korte tijd naar de 70+ 
zone. Vorige week de swingteller op +9, 
deze week al weer een witte candle, dus 
van een correctie is nog geen sprake. Maar 
om de uptrend te kunnen vervolgen is een 
uitbraak boven de rode streep op 70,90 
gewenst. Of dat gaat lukken is natuurlijk 
de hamvraag. Als komende week de 
swingteller op +1 springt, groeit de kans op 
een extra impuls in de uptrend. 

Conditie: Up.
Coaching: even aanzien of de bulls kunnen 
doorpakken, of dat er toch topvorming 
dreigt. 

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=397&underlying=Heineken&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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 11 - 15 maart 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Breakout in volle gang

Het is de bulls onlangs gelukt om de vlakke 
gemiddelde lijn opwaarts te kruisen met de 
intentie een nieuwe uptrend te starten. De 
breakout verloopt grillig en krampachtig 
met de swingteller inmiddels +9, terwijl de 
RSI ruim boven de 50 noteert. Maar eens 
bezien of de bullen nog wat stootjes kunnen 
uitdelen, of dat zij al toe zijn aan een pauze. 
Mocht de koers daarbij terugvallen onder 
de SMA op 34+ dan vervagen de positieve 
vooruitzichten. Steunvorming op de SMA 
ligt echter meer voor de hand. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Even oppassen als er een 
zwarte candle verschijnt. 

NN Group - Turbulente zebragrafiek

In de afgelopen weken wordt de koers 
heen en weer gezwiept, waardoor stevige 
witte en zwarte candles elkaar afwisselen. 
Een turbulente zebragrafiek lijkt zich af te 
tekenen na een volledige upswing en de 
RSI boven de 50-lijn. De bulls hebben dus 
meer troeven in handen dan de bears, een 
nieuwe impuls in de uptrend ligt dan ook 
voor de hand. De turbulentie blijft groot, dus 
zomaar wat extra berentikken sluit ik niet uit. 
Komende week swing +1 met witte candle 
geeft weer een nieuwe UP status. 

Conditie: Up
Coaching: na recente berendreiging nu 
mogelijk weer koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Stabilisatie tot licht hoger

Na de enorme stierensprong tot 2,80 
trok de rook op en wisten de spelers te 
stabiliseren rond 2,70. Swingteller thans 
op +2 en de RSI licht onder de OB-lijn 
bevestigen de rust aan het front. Maar 
hoe nu verder? Puur technisch gezien 
behoort een rally naar 2,90 of 3,00 tot de 
mogelijkheden. Maar een afkoeling naar 
2,60 tot 2,41 is ook denkbaar, gezien de 
sprieten onder aan de candle. De hulplijn 
(de daily 55 SMA stippellijn) biedt ook 
steun. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn te 
overwegen. Boven 2,80 zijn er additionele 
koopkansen. 

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 11 - 15 maart 2019

Royal Dutch Shell - Hervatting uptrend

Vorige week stonden de gematigd 
stijgende daily en weekly SMA lijnen die 
samenvallen onder druk. Deze week veert 
de koers sterk op vanaf het niveau op 
krap 27. De swingteller draait in de plus 
en spanningsmeter RSI bodemt boven de 
50 lijn. Een verse Up conditie is derhalve 
valide op het Dashboard. Er ligt potentieel 
voor een stijging richting de weerstandzone 
rond 30. Voor nu bezien of de bulls kunnen 
doorpakken. 

Conditie: Up.  
Coaching: met de huidige rangen en 
standen verdient RDS een groene stip. 
Nieuwe EL kansen worden aangereikt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Turbulent positief koersverloop

Charttechnisch gezien is een spannende 
strijd gaande onder het motto ‘oude 
weerstand wordt nieuwe steun’. En dan 
heb ik het over de 19+ passage. De bulls 
veren op vanaf die zone, zijn bezig met 
de tweede witte candle op rij en tonen de 
intentie op te stomen naar de rode streep 
op 20+. De RSI doet keurig mee in het 
bullenspel, de swingteller blijft nog wat 
achter. Al met al een grillig maar positief 
getint koersverloop. 

Conditie: Correcie.
Coaching: mits de koers boven 19 blijft 
bewegen, herbergt de chart koopkansen in 
zich. Er staat reeds een TT Long Setup uit 
(de Risk-Reward balk staat in beeld). 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Toppen tegen de SMA

Vorige week zag het er naar uit dat de 
beren genadeloos zouden toeslaan. 
Omkeerpatroon tegen de SMA lijn, een 
negatieve swingteller, hervatting van de 
downtrend lag voor de hand. Maar de bulls 
komen sterk terug. Ze rechten hun rug op 
de 50% Fibo grens op 45+, gesteund door 
de RSI die scherp opveert vanaf de 50-lijn. 
Terug naar de SMA lijn op 48+ met de 
intentie te breken? Het zou kunnen. Als dit 
gepaard gaat met swing +1 dan verschijnt 
er wel een hele mooie UP status. 
 
Conditie: Support (rebound). 
Coaching: eventuele short posities toch 
maar opruimen. Boven 48,00 zijn er 
koopkansen voor trendbeleggers. 

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=708&underlying=Randstad&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=9538&underlying=Signify&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 11 - 15 maart 2019

Unibail Rodamco - Afzwakking downtrend

Formeel is er sprake van een rebound 
binnen de dalende trendfase, want de 
swingteller noteert in de plus onder een 
dalende SMA lijn. De beren verliezen 
hun grip op de chart gezien de hogere 
bodem op krap 140. Tevens kleeft de witte 
weekcandle aan de hulplijn (de daily SMA), 
dus een rebound naar de eerste rode 
streep op 158+ lijkt aannemelijk. Er moet 
uiteraard veel meer gebeuren om het tij 
definitief te keren. 

Conditie: Support (herstel).
Coaching: offensieve spelers zien 
reboundkansen richting 158+.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Opwaartse doorbraakof niet?

Dat een opmars gaande was richting de 
bekende weerstandzone rond 49 tot 50 is 
geen nieuws. Ook niet de waarschuwing 
dat voor de vierde maal getopt zou kunnen 
worden. De zone rond 50 wordt nu stevig 
onder druk gezet. Maar kunnen de bulls 
een doorbraak forceren? Dat zal moeten 
blijken volgende week. In ieder geval ziet 
het charttechnische plaatje er positief 
uit. Voor nu de strijd rond 50 dus verder 
gadeslaan. 

Conditie: Up.
Coaching: boven 50 zijn wellicht nieuwe 
koopposities gerechtvaardigd met een strak 
exitmanagement.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Corrigerende berentikken

Op dit speelveld is een grillige uptrend 
gaande met momenteel wat milde 
correctietikken tot aan de hulplijn op krap 
43 die de daily SMA lijn vertegenwoordigt. 
Swingteller op -5 dus er is ruimte voor meer 
correctie, onder 43 komt krap 41 in beeld, 
gelijk aan de weekly SMA. Laat de beren 
rustig hun gang gaan, we wachten op 
hogere bodemvorming, waarna de bulls de 
touwtjes weer in handen kunnen nemen. 

Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: de correctiefase noopt tot enige 
terughoudendheid, wachten op nieuwe EL 
kansen met overtuigende 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=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 11 - 15 maart 2019

Op de charts in de nieuwsbrief  vindt u steevast mijn marktlensindicatoren 
die objectief  trend en sentiment meten. Maar zo nu en dan worden er 
charttechnische ingrediënten aan toegevoegd, zoals koerspatronen. Wat 
is de toegevoegde waarde van koerspatronen? Als grafiekgluurder wil je 
dat wel weten, toch? Lees dan maar verder. 

Wat is het bestaansrecht van koerspatronen? Waarom mag je als 
technische analist gebruik maken van koerspatronen als additionele 
informatie voor het bepalen van een marktvisie? Welnu, een van de 
veronderstellingen in technische analyse land is het gegeven dat 
marktgedrag zich herhaalt. Als beleggers een specifiek koersverloop 
herkennen vanuit het verleden, een herkenbaar plaatje dus, dan wordt 
er min of  meer identiek gereageerd. We weten hoe er in het verleden 
is gereageerd, dus gaan we er van uit dat dit herhaalgedrag een 
voorspelbaar gedrag is. Veelal is dit zo, maar niet altijd natuurlijk, we 
reageren niet 100% identiek, dat zou te gemakkelijk zijn. Wat dat betreft 
heb ik een mooie one-liner voor u “De toekomst is een herkenbare variant 
op het verleden”. Maar één ding staat vast, met een koerspatroon in de 
hand heb je een voorsprong in de financiële jungle.

Voor alle patronen geldt dat de breedte van het patroon een duidelijke 
indicatie afgeeft over de kracht van de verwachte koersbeweging. Daarbij 
geldt als motto “Hoe breder, hoe sterker”. Anders gezegd, van een twee  
candles koerspatroon mag je geen forse koersbeweging verwachten. 
Een Head & Shoulder patroon kent veel meer candles, is dan ook een 
breder patroon en zal een zwaardere tegengestelde koersbeweging 
teweeg brengen (in afbeelding 2 staat een H&S patroon afgebeeld). 

Sterkte is iets anders dan betrouwbaarheid. Dit laatste zegt iets 
over de kans dat de verwachte koersbeweging zich daadwerkelijk 
voordoet. Een smal patroon kan betrouwbaarder zijn dan een breed 
patroon, of  andersom. Om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid 
van elk koerspatroon mag ik u verwijzen naar de website van Thomas 
Bulskowski, de patronenspecialist bij uitstek, www.thepatternsite.com. Hij 
omschrijft elk patroon in detail en geeft testresultaten weer. Kijk maar eens 
rond, het is een lust voor het oog om door patronenland te wandelen.

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  weekgrafiek ING Groep

Koerspatronen

Koerspatronen

Hoofd-Schouder omkeerpatroon

Wolters Kluwer -  Hogere niveaus

Met zo nu en dan wat wispelturige 
koersbewegingen, houden de bulls de 
touwtjes stevig in handen. Ze produceren 
al weer enkele weken overwegend witte 
candles, swingteller op +9 en de RSI ruim 
boven de 50-lijn. Een prima Up status 
zonder overspannenheid, ook al zorgen de 
candles voor een recordregen. Er is dus 
vrije ruimte voor de bulls. De indicatoren 
zullen aan moeten geven wanneer het tijd 
wordt voor topvorming met aansluitend een 
gezonde correctie beweging. 

Conditie: UP. 
Coaching: voor trendbeleggers ligt de grafiek 
er positief bij. 

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 11 - 15 maart 2019

Aperam - Stilte voor de storm 

Er is al geruime tijd sprake van een dalende 
trendfase met recent een keurige rebound 
van 21+ naar krap 29. Thans gebeurt er 
niet zo veel, aarzelingen met afvlakkende 
indicatoren, weerstandstrepen en Fibo 
retracements in de nabije omgeving. Wat 
gaan de spelers doen? Boven 29+ verder 
rebounden naar 33,50 of onder circa 
26,50 de steun op 21+ opzoeken? Volg de 
chart waarop binnenkort het antwoord kan 
worden afgelezen. 

Conditie: Support, rebound.
Coaching: wacht maar op een duidelijk 
signaal uit het veld waaruit blijkt wat de 
spelers van plan zijn. 

ASMI - Verkramt positief beeld

Een aantal weken terug passeerde de 
koers de SMA lijn met veel enthousiasme. 
Er volgde een breakout tot 50+, waarna 
keurig een pullback volgde. Deze stap 
terug lijkt op te drogen rond 46 tot 44, 
de ideale plek om te bodemen om 
vervolgens een serie hogere toppen en 
hogere bodems te starten. Swingteller 
gaat al mee in dit scenario, maar de RSI 
als spanningsmeter blijft hoog hangen. 
Dat impliceert dat de bulls moeite zullen 
hebben om daadwerkelijk op te stomen.  

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn 
gerechtvaardigd, maar hou twee handen 
aan het stuur. 

Corbion - Klimmen of kelderen?

In de afgelopen vier weken komt de koers 
nauwelijks van zijn plaats. De spelers zijn 
nerveus, weten thans geen richting te 
kiezen. De indicatoren staan er redelijk 
vlak bij, dus die bieden geen soelaas. Dan 
maar wachten op koersvorming onder 26+, 
dan kan de koers kelderen naar 25 tot 23. 
Of wachten op koersvorming boven 27,50, 
want dan kan de koers klimmen naar 29+ 
tot 30,00. Binnenkort weten we waar de 
spelers voor hebben gekozen. 

Conditie: Up. 
Coaching: een zijlijnpositie is te overwegen 
in afwachting van meer duidelijkheid. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 11 - 15 maart 2019

 OCI - Achtbaan chart

Wat een achtbaangrafiek, forse 
bewegingen omhoog en omlaag, grote 
uitslagen maar per saldo schiet het allemaal  
niet op. Thans zijn de bulls aan zet met 
een spannende rit naar zo mogelijk 27 tot 
29. De indicatoren bieden ruimte, dus dat 
lijkt het meest waarschijnlijke scenario. Bij 
koersvorming onder 22,50 verpietert het 
beeld en krijgen de beren de kans een 
vuist te maken. Maar eens bezien of de 
bulls nog wat kunnen aantrekken.

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Onder 22,50 oppassen 
voor de beer. 

PostNL - Voorzichtige rebound

Er is sprake van een gematigde of 
voorzichtige rebound beweging, ofwel 
opleving in de downtrend. Swingteller 
staat inmiddels op +5, bulls vinden steun 
op de hulplijn en de RSI nadert de 50-lijn. 
Weerstand op 2,55 met daarboven de SMA 
op 2,73. Er zijn nog wat extra witte streepjes 
mogelijk, mits de swingteller doortelt in 
zijn positieve stand. Mocht de koers onder 
2,20 vallen, dan vervagen de rebound 
kansen aanzienlijk. Komende week meer 
bodemstampers gewenst.

Conditie: Support (rebound). 
Coaching: rebound posities mogen blijven 
staan, onder 2,20 wel wat XL overwegen. 

Vastned - Volatiel koersbeeld

Deze week zetten de bulls een solide 
candle neer vrijwel tegen de SMA lijn op 
krap 36,00. Swingteller direct naar een plus 
1 stand en de RSI rap boven de 50-lijn. Een 
dappere rebound, maar hoe nu verder? 
Gaat het de bulls lukken om boven de 
SMA te klimmen om daarmee een nieuwe 
uptrend te starten? Dit is een haalbaar 
scenario als de bulls dit stijgingstempo 
kunnen vasthouden. Boven 36,00 is er 
ruimte tot krap 42.  

Conditie: Rebound.
Coaching: offensieve reboundkansen 
met boven 36,00 instapkansen voor 
trendbeleggers. De groene stip impliceert 
aanstaande koopkansen. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 11 - 15 maart 2019

Bayer  -  Daily SMA steun

De rebound lijkt op te drogen nu de koers 
weer onder de daily SMA lijkt te zakken 
en de swingteller naar -1 draait. Of kan de 
SMA zone nog als dynamische steunzone 
dienst doen? Dat zal dan komende week 
moeten blijken. Voor nu lijkt het voordeel in 
ieder geval naar de verkopers te gaan. Een 
afdaling richting de steun op 58,34 behoort 
tot de mogelijkheden. Pas bij signalen van 
bodemvorming en witte candles kan het 
tegendeel bewezen worden en kan de 
rebound richting 80 een vervolg krijgen. 
 
Conditie: Down.
Coaching: shortposities zijn gerechtvaardigd 
richting de steunzone 58+.

Microsoft -  Breken of draaien

De sterke uptrend kwam ten einde rond 
115+ en een forse correctie werd zichtbaar 
die keurig werd opgevangen rond de SMA 
zone. Vanaf de bodem op 93+ werd een 
herstel gestart en de uptrend werd hervat. 
Thans staan er al weer koersniveaus rond 
115+ op de borden. Het wordt nu breken of 
draaien voor de koers. Bij een verzwakking 
volgt er mogelijk een brede zijwaartse fase 
en een afdaling richting de SMA en steun, 
maar bij een opwaartse doorbraak van de 
horde op 115+ breekt een periode aan van 
nieuwe highs.
 
Conditie: Up. 
Coaching: even aanzien rond de weerstand. 
Bij zwarte candles afbouwen. Boven het 
niveau op 115+ nieuwe koopkansen.

Nestlé - Tijd voor een terugval?

Al weken zijn er sterke witte candles 
zichtbaar vanaf de bodem op krap 78. 
Thans staat de swingteller op +9 en 
noteert spanningsmeter RSI in dynamisch 
overbought gebied. Uiteraard kan de 
stijging zich nog vele weken voortzetten, 
maar een waarschuwing voor aanstaande 
topvorming is op zijn plaats. Eerste indicatie 
hiertoe is het verschijnen van een zwarte 
candle. 

Conditie: Up. 
Coaching: een rode stip markeert een 
waarschuwing. Pas als er zwarte candles 
verschijnen overwegen wat winst te nemen. 
Een trailing stop onder het laatste low is 
tevens een mogelijkheid. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 11 - 15 maart 2019

EUR/USD - Plussen en minnen

Een ruime trading range tussen 1.12+ en 
1,15+ kenmerkt het koersbeeld al sinds 
november vorig jaar. De fase speelt zich 
wel af binnen een dalende trend. De SMA 
is immers dalend en er zijn lagere toppen 
zichtbaar op de weekgrafiek. Het lijkt 
dan ook een kwestie van tijd voordat de 
steunzone neerwaarts wordt doorbroken. 
De swingteller staat in de plus en de RSI 
kabbelt onder de 50 lijn, waarbij de OBOS 
banden nauwer worden. Ligt er wellicht een 
koersexplosie op de loer? Voor nu eerst 
maar afwachten wat er rond de steunzone 
1,1200 gebeurt. 
 
Conditie: Support (herstel)
Coaching: korte ritjes zijn mogelijk voor 
rangespelers.

GBP/USD -  Pondje meer of minder

De weerstand is bereikt rond 1.3300 en de 
koers heeft de SMA opnieuw getest. Thans 
weer een spriet op de weekgrafiek in deze 
volatiele tijden. Het Pond wordt dan ook 
heen een weer geslingerd rond 1,3300. 
Charttechnisch is er echter nog wel sprake 
van hogere bodems boven de daily SMA 
en de Support conditie is nog valide op het 
Dashboard. Voor nu dus bezien hoe de 
strijd rond 1,3300 verder uitpakt.

Conditie: Support (herstel). 
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd. Trendbeleggers wachten 
op rustiger tijden. Offensieve traders wijken 
wellicht uit naar kortere timeframes om ritjes 
mee te pakken.

Bundfuture - Uptrend intact

De laatste weken heeft de Bund meer 
moeite om hogere niveaus op te zoeken. 
Rond 164 hapert de koers. De daily SMA 
zorgde recent voor dynamische steun aan 
het patroon van hogere toppen en bodems. 
Spanningsmeter RSI laat wat verlies van 
momentum zien, maar de swingteller staat 
in de plus. Enige topvorming lijkt op de loer 
te liggen en ook de afstand met de weekly 
SMA is groot. Onder 162,50 ligt een afdaling 
richting circa 160 op de loer. Voor nu 
afwachten of de bulls stand houden. 

Conditie: Up.
Coaching: overweeg koopposities langzaam 
af te bouwen.

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=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 11 - 15 maart 2019

Goud - Moeizaam bodemproces

Rond de 38,2% Fibonacci zone net boven 
de licht dalende SMA lijn zijn witte candles 
zichtbaar, maar het bodemproces verloopt 
wat moeizaam. De swingteller staat 
vanwege de forse terugval twee weken 
terug nog in de correctiestand, maar de 
RSI registreert reeds bodemvorming. Er 
ligt potentie voor een klim richting 1.350 en 
daarna wellicht naar 1.400. De bulls moeten 
dan wel doorzetten. Onder 1.280 gaat een 
negatieve overgangsfase van start. 

Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: koopposities zijn mogelijk zolang 
de candles wit blijven.

Zilver -  Oude weerstand; nieuwe steun?

De afdaling strandde rond de oude topzone 
rond 15 en veerde sterk op richting 15,50. 
De indicatoren noteren echter nog in de 
min en derhalve is de Down conditie valide 
op het Dashboard. Een afdaling richting de 
steun op 14,05 behoort tot de mogelijkheden 
mits de steunzone rond 15 neerwaarts 
doorbroken wordt. Voor nu dus even 
aanzien of verkoopdruk blijft overheersen. 

Conditie: Down.
Coaching: shortposities kunnen worden 
aangehouden. Bij witte candles rond de 
steun op 15 wellicht wat winst afromen.

BrentOil - Herstel intact

De koers beweegt midden in de Fibonacci 
zone van de grote downswing. De vlakke 
SMA lijn ligt als dynamische weerstand rond 
70+ in het veld en valt samen met de oude 
bodem van halverwege 2018. De RSI klimt 
boven de middenlijn en de swingteller staat 
op +9. Een waarschuwing voor naderende  
topvorming? Zolang de koers boven het 
daily SMA noteert en de candles wit blijven, 
lijkt de rebound een vervolg te krijgen. Al 
met al gaat het voordeel naar de bulls. 

Conditie: Support (herstel).
Coaching: reboundposities kunnen worden 
aangehouden zolang de swingteller positief 
noteert. 

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 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. 

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


