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Het moge duidelijk zijn dat alle beurzen in de ban zijn van Corona, niets
anders lijkt nog van waarde te zijn. De effecten zijn gigantisch en dramatisch,
er heerst totale “Chaos en ontwrichting”, niet alleen op de beurzen maar
overal om ons heen. De grafieken weerspiegelen de ellende, de grove
berentikken, maar ook de oververhitting. Laten we hopen dat er snel wat beter
nieuws komt, zodat er weer wat hoop kan gloren.
Diep rood
De grafieken zien er hopeloos uit, forse
koersdalingen, indicatoren ver in het rood,
steungrenzen zo zacht als boter, een groot
drama. We moeten wachten totdat de
kruitdampen optrekken om vervolgens te
kunnen zien hoe groot de schade is en of er
dan al weer koopkansen schuilen.
Als hart onder de riem zal ik vijf Midkappers of
Small-cappers presenteren met niet al te grote
schade op hun weekgrafiek. Bij bodemvorming
in hun uptrend worden kansen aangereikt.
Het betreft Alfen, ASMI, BESI, Corbion en
Pharming. Het zesde fonds is TomTom met
mogelijk een spannend steunscenario.
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo
universum heb ik drie titels geselecteerd
die aansluiten op het thema van deze week.
Veel turbulentie, heftige berentikken, stevige
correcties inclusief flinke oververhitting. Het
zijn de weekcharts van Bekaert, Cofinimmo en
Dieteren. Kijk, lees en oordeel zelf ook.
Op de intermarket speelvelden zie ik uiteraard
ook het Corona effect. EUR/USD verkeert in een
scherpe positief getinte overgangsfase. Goud
toont een duidelijke uptrend, Zilver kwakkelt
daarentegen rond zijn SMA. Brentoil in een vrije
koersval en de Euro Bundfuture in een gestage
maar ook volatiele uptrend.

Wereldwijde paniek en chaos op de
aandelenvelden, verminkte grafieken, flinke
deuken en gaten, hysterisch marktgedrag door
een collectieve hersenspoeling, beleggen
is nu niet leuk. Maar deze chaos is nodig
om uiteindelijk weer struktuur op het veld te
zien, zo leert de chaos theorie ons. In de TA
Coaching Rubriek wil ik hier enkele woorden
aan wijden en vervolgens laten zien dat op de
AEX maandgrafiek de chaos een forse zwarte
candle veroorzaakt met flinke oververhitting.
Een rebound lijkt dan ook een kwestie van tijd.
BBB Webinar “Corona langere termijn deuk”
In tijden van heftige turbulentie, grote
tegenslagen en ogenschijnlijk hopeloze
vooruitzichten is het van belang houvast te
hebben aan de charts, hoe verminkt die er
soms uitzien. Navigeren in de storm of zelfs
de orkaan doe je met de grafiek op schoot,
want daarop kun je zien hoe groot de schade
is en wanneer zo mogelijk de storm gaat luwen
In het BBB webinar van maandag 16 maart
om 19:30 uur zullen we van de NL fondsen
de maandgrafieken duiden. Hoe groot is de
Corona deuk? Schuilen er nog kansen? Kortom,
extra TA coaching voor de langere termijn
trendbelegger. Aanmelden kan hier.
Nico P.R. Bakker
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Wilt u reageren?
Heeft u opmerkingen, vragen,
suggesties, aanvullingen, wilt u
reageren? Doe dit dan door een
email te sturen naar:
markets@bnpparibas.com
De RealTime grafieken zijn in
deze editie bijgewerkt op
vrijdagochtend. De slotkoers van
vrijdag kan de definitieve
weekcandle en het bijbehorende
scenario wijzigen.
Analyses en coaching:
Nico P.R. Bakker
Wouter de Boer
Twitter: @TheDailyTurbo
www.nicoprbakker.nl

Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - 400+

= kans,

= bedreiging

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De huidige koersval is vooralsnog een
breakout beweging, ofwel een eerste
stap in een mogelijk nieuwe dalende
trendfase. De breakout is inmiddels erg fel
en overdreven gezien de stand van de RSI,
een vrije val tot onder 500 is het gevolg.
Hamvraag is uiteraard waar de berenaanval
ophoudt om vervolgens een pullback
te zien om de trendbreuk te valideren.
Turbulentie is gigantisch, het is afwachten
wanneer de kruitdampen optrekken om dan
de technische conditie te beoordelen.
Conditie: Down.
Coaching: de extreem heftige berenaanval
zorgt voor een flinke ontwrichting van de
chart. Wanneer luidt de bodembel?

DAX® index - Terug naar 9.000

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In deze turbulentie is het zaak om uit te
zoomen. Op de maandkaart is een brede
tradingrange zichtbaar tussen grofweg
10.000 en 13.500 met een uiterste steun op
8.350. Daarna is het wel over. De uptrend
op de weekkaart is aan gort. De chart
schreeuwt om een rebound. Wanneer komt
de opluchtingsrally? Het is nu afwachten
wanneer de rust terugkeert al verwacht
ik eigenlijk dat de weg omhoog weer rap
gevonden wordt. We kijken uit naar witte
candles op slotbasis rond de steunniveaus
als signaal van bodemvorming.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd. Shortspelers kunnen
posities aanhouden en navigeren strak.
Bel20 Index - Massale uitverkoop

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook de BEL20 ontkwam niet aan de
verkoopgolf. Een massale uitverkoop
is zichtbaar op de weekgrafiek. Alle
steunniveaus van de afgelopen maanden
sneuvelden in het verkoopgeweld. Op dit
moment zijn koersen zichtbaar rond de
steunzone op 2.700. Dat zijn niveaus uit
2013. En nu? De bulls zijn in ieder geval nog
ver te zoeken. Het bllijft dus wachten op
witte candles als teken van bodemvorming
en enig herstel.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is te
overwegen.
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Chart Navigator - Indices
EUROSTOXX50® index - Vallend mes

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een beetje uitzoomen geeft wat meer
overzicht als de beer uit het raam springt.
Niet dat de pijn daarmee minder wordt, het
is puur om de routepaaltjes te markeren.
Een blik op de maandkaart laat de brede
tradingrange tussen grofweg 2.700 en 3.800
punten zien. Dat is nogal een speelveld,
maar inmiddels staat de koers lager. Na de
afstraffing is de index nu aanbeland in de
regionen rond 2.500 punten, daar ligt de
steun van eind 2013. We kijken uit naar witte
candles als teken van bodemvorming en
oplichting.
Conditie: Down.
Coaching: shorts aanhouden tot er signalen
van bodemvorming ontstaan, daarna is het
vroeg genoeg voor een rebound.
S&P 500® index - Zwarte stift

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Van de hammer die woensdag nog in de
maak was, is niets meer over. Ik schreef
op dat moment: “Mocht de steunzone
toch te zwak zijn, dan ligt er zo maar een
harde afdaling richting 2.400 op de loer”.
En helaas, de beren tekenen met een dikke
zwarte stift één van de grootste candles
uit de geschiedenis. Er zal dus heel wat
moeten gebeuren om het tij te keren.
Conditie: Down.
Coaching: Shortspelers houden hun
posities, Longspelers blijven aan de
zijlijn. Beiden kunnen wachten op een
overtuigende witte candle met bij voorkeur
een hoger weekly high en low.

DOW JONES index - 18.000?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de extreme afdaling van vorige week
noteert de koers van de Dow Jones nu rond
de 21.000 punten. Maar extreem of niet, feit
is dat de markt zo reageert en daar heeft u
het als belegger maar mee te doen. Hoe nu
verder? Onder 20.000 ligt er ruimte tot circa
18.000 punten. De indicatoren noteren in de
min, dat zal duidelijk zijn, voorlopig hebben
we daar niets aan. Die zullen eerst moeten
normaliseren. Toppen, bodems en candles
bieden uitkomst, eventueel op kleinere
timeframes.
Conditie: Down
Coaching: shortspelers kunnen hun posities
nog aanhouden tot er bodemsignalen zijn.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Aalberts - Koersval

= kans,

= bedreiging

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Als er sprake is van totale chaos,
ontwrichting en een forse koersval, heeft
het geen zin om een commentaar te
schrijven. Afwachten tot de kruitdampen
optrekken om dan de technische conditie
te schetsen, zo luidt het advies.
Conditie: Down
Coaching: wacht op indicaties van
bodemvorming, hetgeen zichtbaar moet
worden in de candle van komende week.

ABNAMRO - Koersval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook voor dit fonds luidt het advies om vanaf
de zijlijn de koersval gade te slaan.
Op een later moment pikken we de
coaching weer op.
Conditie: Down.
Coaching: wacht maar op de paniekbodem,
waar die ook moge komen.

Adyen - Aanval van de beer

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Deze week een vervolg met een matige
zwarte candle waardoor de correctiefase
wordt vervolgd. Het is nu de vraag of er
op tijd op de rem wordt getrapt om de
trend niet te schaden. Bodemvorming rond
uiterlijk 690 zou een prima validatie van de
trend zijn”, zo schreef ik vorige week. En
zie, een heftige strijd bij de SMA lijn. Een
dappere poging van de bulls om de trend
intact te laten. Komende week graag een
bevestiging met een witte candle.
Conditie: Correctie.
Coaching: trendvolgende beleggers
wachten op de bodemstampers.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
AEGON - Koersval

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Extremiteit ten top, laat de beren
maar gaan, we wachten totdat de rust
wederkeert. De chart met zijn oranje MRI
candles schreeuwt om een rebound. Maar
eens bezien of de bulls deze opdracht
volgende week oppikken.
Conditie: Up.
Coaching: offensief ingestelde beleggers
zien hun kansen aan de koopkant. Wel strak
navigeren.

Ahold - Koersval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook Ahold in de ban van Corona met een
forse breakout candle. Dit kan de eerste
stap zijn in een nieuwe downtrend, maar
dan moet eerst met een pullback de
trendomkeer worden gevalideerd. Dat moet
de volgende stap van de markt zijn.
Conditie: Down.
Coaching: voor nu de breakout beweging
gadeslaan.

Akzo Nobel - Koersval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het is wachten op en uitzien naar enig
herstel om de overspannenheid weg te
poetsen. Binnenkort dus kansen voor
koopjesjagers, zo lijkt het.
Conditie: Down.
Coaching: wacht totdat het mes stil ligt, dan
bezien of er rebound kansen zijn.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Arcelor Mittal - Vervolg downtrend

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Minder extreme koersval dan bij andere
fondsen, maar wel een stevige berentik
in het vervolg van de downtrend. Alle
indicatoren in een minstand, de Down
status op het Dashboard is valide. Er
liggen geen groene steunstrepen in de
nabije omgeving, dus met name de RSI zal
binnenkort aan moeten geven wanneer het
tijd wordt voor een countertrend beweging,
ofwel een opleving in de downtrend. Voor
nu het berenpad verder volgen.
Conditie: Down.
Coaching: trendvolgers doen goede zaken
aan de short kant van de markt.

ASML - Bulls in correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week wordt er een stevige zwarte
candle geplaatst in de correctie fase,
waardoor de Fibo lijn en tevens SMA lijn op
tot 214+ wordt bereikt. Bulls doen een stap
terug met de intentie binnenkort een hogere
bodem te plaatsen op de SMA lijn. De RSI
ligt er overigens ijzersterk bij, dus de trend
zal intact blijven, zo lijkt het. Het is nu uitzien
naar de eerstvolgende witte candle als
eerste stap in het bodemproces.
Conditie: Correctie.
Coaching: een rondje winstnemingen noopt
tot enige terughoudendheid. Bij signalen van
bodemvorming worden er weer koopkansen
aangereikt.

ASR Nederland - Koersval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook op dit speelveld een zware
berenaanval, het luik staat open. We
wachten op enige rust om daarna de chart
te kunnen duiden.
Conditie: Down.
Coaching: even aan de zijlijn wachten totdat
de rust wederkeert.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Zware breakout

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koersval deze week mag worden
betiteld als een zware en heftige breakout
beweging als eerste stap in een mogelijk
verse downtrend. De beweging is heftig en
leidt direct tot overspannenheid, dus dat
kan eerdaags een reactie oproepen in het
bullenkamp. Een pullback richting de SMA
lijn zou dan een logische stap zijn. Voor nu
dus bezien wanneer de beren klaar zijn en
een opleving toestaan.
Conditie: Down.
Coaching: een heftige negatieve
overgangsfase noopt tot enige
terughoudendheid.

Galapagos - Berentikken

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de top op 252 viel de koers rap terug
in een felle correctie beweging die nog
in volle gang is. Swingteller in het rood
en een RSI onder de OS-lijn bevestigen
de teruggang in de koers. De RSI ligt er
overigens sterk bij, dus binnenkort mogen
we bodemvorming verwachten en daarna
een vervolg van de stijgende trendfase. Op
moment van schrijven wordt de SMA stevig
onder vuur genomen. Komende week moet
blijken of de sleepkabel de bulls in de race
kan houden.
Conditie: Correctie.
Coaching: bij een witte candle op de SMA
worden er koopkansen aangereikt.

Heineken - Koersval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De beren laten zich goed zien en horen
getuige de forse zwarte, maar ook oranje,
candle die deze week wordt geplaatst. Een
stevig vervolg van de break out beweging
die twee weken terug werd ingezet. Zou
de groene streep op 73+ de beren kunnen
remmen? Hebben de bulls dan kracht
genoeg om een rebound te starten? We
zullen het zien komende tijd.
Conditie: Down.
Coaching: enige terughoudendheid is
gewenst in de negatief getinte fase.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
IMCD - Koersval

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Overdreven berenactie tot aan de groene
streep op 53+? Zware oververhitting onder
in het veld moet toch een reactie losroepen
bij de bulls? Maar even aan de zijlijn toezien
hoe de heftige strijd zich verder ontwikkelt.
Conditie: Down.
Coaching: wacht op een reactie van de
bulls.

ING - Koersval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vooral de financials hebben het zwaar te
verduren. Het is toezien hoe de beren de
chart verminken, het is even niet anders......
Conditie: Down.
Coaching: zie de strijd maar even aan vanaf
de zijlijn.

KPN - Koersval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook op dit speelveld slaan de beren
genadeloos toe. Vrije koersval, inmiddels
zware OS readings, het is uitzien naar een
reactie van de stier.
Conditie: Down.
Coaching: niet achter de beer aanrennen,
dit is een zwaar overdreven actie. We
kunnen het hier niet mee eens zijn, maar het
gebeurt wel, de markt heeft altijd gelijk.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
NN Group - Koersval

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vooral de financials en verzekeraars
hebben het zwaar te verduren. Het is
toezien hoe de beren de chart verminken,
het is even niet anders......
Conditie: Down.
Coaching: zwaar berengeweld, extreme
afstand met de gemiddelde lijn. Dit vraagt
om een rebound.

Philips - Stieren onderuit

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De breakout was al eerder in gang gezet,
daar komt deze week een forse zwarte
candle bij tot mogelijk bij de groene
steunstreep rond 30,00. Zware afstraffing,
tijd voor een rebound, maar dan moeten
eerst de bodemstampers actief worden.
Afwachten dus.
Conditie: Down.
Coaching: wacht op bodemsignalen.

Prosus - Zwart speelveld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook hier slaan de beren toe, geen vangnet,
geen steunstreep, vrij baan voor de beer.
Maar eens bezien hoe het berenpad er de
komende periode gaat uitzien.
Conditie: charttechnisch negatief.
Coaching: een zijlijn positie is wellicht de
beste optie.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Onderuit

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er komt vooralsnog geen einde aan de
berenactie. De koers wordt in een rap
tempo verder onderuit gehaald, het is zeer
de vraag waar de koersval zal stoppen. Alle
indicatoren in de min, wel overspannenheid
in de RSI, maar dat biedt in de huidige
omstandigheden nauwelijks houvast. We
volgen de heftige berenactie.
Conditie: Down.
Coaching: nu even geen actie ondernemen.

RELX - Flink slaag voor de stieren

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een forse MRI candle wijst op zwaar
overdreven sentiment onder in het veld,
wat een extreme berentik. Even deze klap
verwerken en bezien of bodemvorming bij
17,00 tot de mogelijkheden gaat behoren.
Dan is immers een aantrekkelijke rebound
mogelijk, niet waar?
Conditie: Down.
Coaching: afwachten.

Royal Dutch Shell - Koersval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook de AEX zwaargewicht krijgt flinke
klappen. Zwaar gehavende grafiek,
komende week maar eens bezien of er enig
herstel ingezet kan worden.
Conditie: Down.
Coaching: puin ruimen en opnieuw
beginnen, zo lijkt het......
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Unibail Rodamco - Downtrend

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het patroon van lagere toppen en lagere
bodems spreekt eigenlijk voor zich.
Met lange candles wordt verder voeding
gegeven aan de Down status op het
Dashboard. Koersvorming onder een
dalende SMA lijn, alle indicatoren in een
minstand, beren stevig aan de leiding. De
overspannenheid onder in het veld neemt
gestaag toe, hetgeen aanleiding kan zijn
voor aanstaande bodemvorming. We zullen
zien.
Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers is er alleen
eer te behalen aan de short kant.

Unilever - Felle berentik

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met een forse zwarte candle wordt de
koers naar de 43/41 steunzone gedrukt.
De breakout beweging krijgt hierdoor een
uiterst fel karakter. Maar stoppen de beren
bij de groene strepen, dat is de hamvraag.
Zo ja, dan is een snelle rebound naar 50
aannemelijk. Zo nee, dan gaat het luik
helemaal open.
Conditie: Down.
Coaching: bij een witte candle in de
steunzone zijn er voor koopjesjagers
offensieve koopkansen.

Vopak - Volatiel spel

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Wat een turbulentie rond de gemiddelde
lijn. Deze week ondanks alle ellende
mogelijk een Bullish Engulfing patroon met
koersvorming nipt boven de gemiddelde
lijn. Zouden de bulls overleven en in staat
zijn om de gehavende uptrend nieuw leven
in te blazen? Laten we eerst komende week
even aanzien of de bulls daadwerkelijk
kunnen doorpakken.
Conditie: Down.
Coaching: de felle overgangsfase noopt tot
enige terughoudendheid. Even aanzien of
de uptrend kan worden hervat.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 11, 13 maart 2020

Wolters Kluwer - Felle overgang

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De trend wordt abrupt verstoord door een
felle berencandle. Een heftige breakout
beweging waardoor de koers is beland in
een negatieve overgangsfase. Het is even
aanzien of er nog meer berentikken volgen,
of dat de spelers bereid zijn een pullback
te starten teneinde de trendomkeer te
valideren. Topvorming bij 63+ binnenkort zal
de beren dan aansporen een proces van
lagere toppen en lagere bodems te starten.
Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers schrikken van
deze felle berentik. Nog even geen actie
ondernemen.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Chaos en orde
Wereldwijde paniek en chaos op de aandelenvelden, verminkte
grafieken, flinke deuken en gaten, hysterisch marktgedrag door een
collectieve hersenspoeling, beleggen is nu niet leuk. Maar deze chaos
is nodig om uiteindelijk weer struktuur op het veld te zien, zo leert
de chaos theorie ons. Een korte uitleg over chaos en fractals met
aansluitend een duiding van de AEX maandgrafiek.
Fractals
Ook al lijkt er totale chaos te heersen op de financiele markten, er is
altijd struktuur aanwezig, aldus de bekende chaosdeskundige Edgar
Peters met zijn Fractal Market Analysis. Hij heeft daarbij aangetoond
dat er geen lineaire oorzaak-en-gevolg-relaties bestaan, daarvoor
is het aantal elkaar beïnvloedende factoren veel te groot. Maar de
massa toont wel herkenbare acties in uiteenlopende marktsituaties. Dit
herhaalgedrag wordt uiteraard erkend binnen technische analyse land.
Herkenbare situaties, ook als er sprake is van totale chaos, worden
zichtbaar omdat er zogenaamde Fractals in de markt aanwezig zijn.
Een Fractal, even in jip en janneke taal, is een min of meer vast patroon
dat je tegenkomt op alle mogelijke navigatieniveaus in de markt.
Voorbeeld: een dubbele top kom je tegen op de jaargrafiek, maar ook
op de intraday grafiek. Een vast patroon, maar wel met uiteenlopende
effecten en gevolgen. Vergelijk de Fractals maar met de beroemde
Russische Matroesjka poppen, een grote pop met daarin meerdere
kleinere poppen. Ze lijken allemaal op elkaar, maar ze zijn niet even
groot. Dit geldt ook voor de patronen op de aandelenvelden.
AEX Maandchart
De lange termijn beweging van de AEX index toont een duidelijke
structuur van hogere toppen en hogere bodems (HTHB). Door de
huidige turbulentie is er thans een stevige correctie gaande met
ernstige oververhitting onder in het stijgingskanaal. De RSI als
spanningsmeter stuurt aan op bodemvorming en een hervatting van
de uptrend. De HTHB fractal mag er voor zorgen dat de koers straks
weer netjes binnen de lijnen komt.
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Fractals in de markt....

Afbeelding 1

AEX Maandchart toont structuur....

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 11, 13 maart 2020

Alfen - Scherpe correctie
In zijn korte koershistorie heeft dit fonds
recent een top geplaatst op 30+, gevolgd
door een scherpe correctie die nog gaande
is. Vooralsnog een afkoeling binnen de
trend, waarbij de SMA op 14,50 als uiterste
vangnet moet fungeren. Het is uitzien naar
het moment waarop bodemstampers in
actie komen om de trend te valideren en de
bulls de gelegenheid te geven een nieuwe
actie beweging richting de 30+ te starten.
Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: bij signalen van bodemvorming
worden er voor trendbeleggers koopkansen
aangereikt.

ASMI - Wacht op wit
Op deze grafiek is ook het Corona effect
zichtbaar, maar minder dramatisch dan
op menig andere chart. Hier is vooralsnog
sprake van een stevige correctie binnen
de uptrend met de SMA op 79+ als
dynamische trendlijn en dus vangnet
voor de bulls. De RSI stuurt aan op
bodemvorming, dus het is aannemelijk te
veronderstellen dat er binnenkort wordt
gebodemd om daarna de trend nieuw
leven in te blazen.
Conditie: Correctie.
Coaching: wacht op een witte candle om
koopkansen aangereikt te krijgen.

BESI - Zwarte kleefcandle
Met stevige berentikken wordt de koers
naar de SMA gedrukt met momenteel
een zwarte kleefcandle in de maak. Er
wordt mogelijk iets te laat op de rem
getrapt, waardoor de koers nipt onder
de SMA schiet. De RSI stuurt aan op
bodemvorming, dus de terugkeer
van de bulls lijkt een kwestie van tijd.
Komende week een witte candle aan of
op de sleepkabel zou wat dat betreft niet
misstaan.
Conditie: Down.
Coaching: spannende fase voor de bulls,
even aanzien of ze zullen overleven.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 11, 13 maart 2020

Corbion - Wat een berengeweld
De koers van dit fonds toont regelmatig een
merkwaardige stuiptrekking, zowel omhoog
als omlaag. Dat is deze week ook het geval
met de forse berentik die wordt uitgedeeld.
Swingteller direct in een minstand, RSI
onder de 50-lijn, alle winst van dit jaar
meteen verdwenen. Hoe nu verder? De
kleefcandle houdt de bulls ternauwernood
in de race, maar dan moeten ze rap met
een witte candle komen. Zo niet, dan dreigt
en een verdere vrije val richting de 23,00
zone.
Conditie: Down.
Coaching: wacht aan de zijlijn totdat de rust
terugkeert.

Pharming - Felle berentikken
Op de weekgrafiek is duidelijk zichtbaar
hoe de stevige correctie in de afgelopen
weken deze week overgaat in een breakout
beweging, omdat de koers onder de
SMA duikt. Is dit overshooting of een
serieuze poging om de trend te breken?
Het is in ieder geval een negatief getinte
overgangsfase, waarin de beren hun grip
verstevigen. Niet eerder dan boven 1,10
kan een dalende trend worden afgewend.
Conditie: Down.
Coaching: enige terughoudendheid is op
zijn plaats nu er sprake is van een heftige
overgangsfase.

TomTom - Wat een afstraffing
Ook dit fonds ontkomt niet aan een enorme
berenaanval. In een rap tempo wordt de
koers onderuit gehaald, er ligt pas een
steungrens rond de 6,0 zone. De RSI als
spanningsmeter uiteraard ver onder de
OS-lijn, maar dat hoeft geen garantie voor
bodemvorming te zijn, zo blijkt vandaag
de dag. Laat de beer nog maar even zijn
gang gaan, maar eens bezien waar het
berenpad zal eindigen.
Conditie: Down.
Coaching: niet achter de beer aanrennen.
Wacht op aanstaande rebound kansen.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 11, 13 maart 2020

Bekaert - Makkelijk verhaal
Achteraf is het natuurlijk makkelijk, maar
laat de chart eens voor zich spreken. Top
op 28,26, lagere top op 27,46, neerwaartse
breuk van de SMA en bodemzone rond
24 en daarmee tevens een breuk van het
patroon van gematigd hogere toppen
en hogere bodems. Daarbij draaide het
Dashboard op tijd in de min. Voldoende
waarschuwingen dus voor beleggers. En
nu? De koers is de steun van eind 2018
gepassseerd. Bij stabilisatie net eronder
blijft het in ieder geval een belangrijk
referentiepunt voor Bekaert.
Conditie: Down.
Coaching: shortposities aanhouden tot er
signalen van bodemvorming opduiken.

Cofinimmo - Flinke afdaling
De koers rond de SMA lijn schreeuwt om
een koopsignaal. Toch is het zaak om het
geheel nog even aan te kijken. Bevestiging
is in deze markt wel op zijn plaats. Wat zijn
verder de krijtstrepen? Ik noteer de magere
topzone op circa 115/120, en de steun op
110. Er moeten immers eerst maar eens
wat signalen van bodemvorming zichtbaar
worden. Kortom wachten op witte candles,
dat lijkt het beste scenario.
Conditie: Correctie / Down.
Coaching: offensieve Turbo Short posties
mogelijk aanhouden. Pas na de afdaling
liggen er weer koopkansen.

D‘Ieteren - Stieren op stal
Net als bij Cofinimmo een plaatje met
een flinke afdaling die thans de SMA
zone bereikt die samenvalt met het 50%
Fibonacci niveau. Een mooi punt voor een
bodem. Maar wat als de Coronabeer blijft
overheersen? De magere topjes op 43,50
samen met het 61,8 Fibonacci niveau is
wellicht nog een mooi puntje. Daaronder
40,00 en daaronder de onderkant van de
oude range op 31,45. Dan is het aandeel
al gehalveerd ten opzichte van de top van
december 2019. Voor nu afwachten. De
(Lamborghini) stier blijft voorlopig op stal.
Conditie: Down.
Coaching: wacht tot de stieren terugkeren,
dan liggen er wellicht weer koopkansen.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Uitbraak - pullback

= kans,

= bedreiging

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chaos op de charts. Hoe staan de
routepaaltjes? Vorige week gaf ik aan dat
er ruimte ligt richting 1,1400. Het werd
zelfs 1.1500, waarna de koers weer hard
terugviel richting 1.1059 rond de weekly
SMA. Hoe nu verder? Dat zal volgende
week moeten blijken. Onder circa 1.10 kan
het paar weer richting 1.0778, maar bij
stabilisatie behoort een rit richting 1.1500
ook tot de mogelijkheden. Goed naar de
candles blijven kijken dus.
Conditie: Correctie
Coaching: wellicht de daggrafiek ter hand
nemen om te positiioneren.

GBP/USD - Bears

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zo, een bearish engulfing vol in de oude
steun-weerstandzone op 1.2500, waar de
bulls direct tegengas geven. Ik zet in op
een herstel richting 1.2750, maar wellicht
zit ik er helemaal naast. Charttechnisch zou
deze pullback in ieder geval niet misstaan,
waarna de koers ruimt krijgt tot circa
1,2200. Boven 1.27.50 is dat scenario van
tafel.
Conditie: Down
Coaching: korte ritjes zijn mogelijk op
kleinere timeframes.

Euro-Bund future - Haperingen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ondanks de rente verlaging en de
aangekondigde aankopen, hapert de
uptrend in de bund. Even een tijdelijke
adempauze? Toch betekent een correctie
niet, dat de bulls de leiding uit handen
geven. De Up conditie blijft voorlopig valide.
Wellicht dus even afkoelen om vervolgens
de uptrend te vervolgen? We zullen zien. Per
saldo blijf ik dus toch nog positief voor de
Euro-Bund.
Conditie: Up.
Coaching: de chart geeft een verkoopsignaal,
maar trendbeleggers met geduld kunnen
Long posities nog aanhouden. Wellicht een
trailing stop onder het laatste weekly low.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Onstuimig

= kans,

= bedreiging

week 11, 13 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Binnen de uptrend is de koersvorming de
afgelopen weken turbulent. Het patroon van
hogere toppen en hogere bodems is intact,
maar dikke zwarte en witte candles wisselen
elkaar af tussen 1.550 en 1.700. De Daily
SMA begeleidt de uptrend eigenlijk nog
steeds, onder 1.550 is een diepere correctie
mogelijk richting 1.460.
Conditie: Correctie
Coaching: lopende koopposities kunnen
worden aangehouden mits strak bewaakt.
Eventueel een trailing stop onder de laatste
weekly lowzone op 1.550.

Zilver - Steun rond 15?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Wat een afdaling. Flinke zwarte candles
worden neergezet. De flinke streep heeft
ruimte tot de steun op 14,50+. Chart
technisch blijft er sprake van een brede
trading range tussen grofweg 15,00
en 20,00, dat is beter zichtbaar op de
maandkaart. Voor nu bezien wanneer
beleggers terugkeren.
Conditie: Down.
Coaching: het speelveld is onstuimig, korte
ritjes zijn wellicht mogelijk op een kleiner
timeframe.

BrentOil future - Ego‘s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Tja, als de l(ij)eidende oliespelers hun ego
laten regeren, dan verschijnen er zwarte
candles op het veld. Maar ja, wat de reden
ook is, de afdaling is een feit, het patroon
was al dalend, het Dashboard noteerde
Down en op dit moment is de oude steun
bereikt op 30+. De bodem? Pas bij witte
candles is er hoop voor de oliebulls.
Conditie: Down.
Coaching: overall overheerst de beer op het
olieveld. Mogelijk een vervolg van de afdaling
richting krap 23.
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Chart Navigator

Wie is Nico Bakker?

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

18

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?

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

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.

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

bnpparibasmarkets.nl
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.
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