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De stieren razen maar door, ze lijken niet te stoppen, wat een euforie op de 
aandelenvelden. Beleggers vinden dit natuurlijk prima, zij voelen zich als een 
“Vis in het water”. Her en der worden zelfs nieuwe Highs neergezet, maar 
ook links en rechts hoor ik wat piepen en kraken, er gebeurt van alles. Dit 
betekent dat actieve beleggers niet achterover kunnen leunen, van hen wordt 
stuurmanskunst en discipline gevraagd. Blijf alert in de beursvijver!

Chart Navigator 
19 maart 2021

Heer en meester
Er lijkt maar geen einde te komen aan de 
opmars van de bulls. Zij zijn heer en meester 
op de velden. Maar daar schuilt tevens het 
gevaar. De beren zullen een keer toeslaan, 
zo mogelijk als verrassingsaanval. Actieve 
beleggers houden hier rekening mee, zij 
onderschatten de beren niet. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor Aalberts, AirFrance KLM, Boskalis, 
Pharming, PostNL en Vopak. Deze charts tonen 
elk hun eigen vijver waarin actieve beleggers 
hun gang kunnen gaan. Kijk goed waar de 
randen van de speelvijver liggen. 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas 
buitenland universum drie titels die aansluiten 
op het thema van deze week, te weten Apple, 
Microsoft en Tesla. Drie grafieken die prima 
weergeven dat de bulls heer en meester zijn.   
De sectorkeuze valt op ‘Telecom’ waarvan de 
index in een verse uptrend verkeert. 
Op de intermarket speelvelden zie ik geen 
forse koerssprongen. EuroDollar toont een 
milde correctie, 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 stabiliseert in de 170 zone. 

Vraagt u zich ook wel eens af  wat het geheim 
is van een succesvolle belegger? Of  welke 
indicator nou eigenlijk het beste werkt? Het is 
toch immers niet voor niets dat uw hele platform 
volgeduwd is met indicatoren en technische 
tools? Daar moet toch een geheim in schuilen? 
Helaas, het leidt in de praktijk eerder tot het 
verspillen van kostbare tijd en het zoeken naar 
de ‘Holy Grail’. Het goede nieuws is dat u niet 
langer hoeft te zoeken. Dat hebben wij namelijk 
al voor u gedaan. In de TA Coaching Rubriek 
daarom het recept van Wouter tegen Strategie 
(S)hoppen. Veel leesplezier!
 
Aan de slag met BNP Turbo’s
Heeft u wel eens op de landingspagina van 
de BNP Turbo’s gekeken? Zeer waardevolle 
informatie over de werking van Turbo’s middels 
een video, een webinar en een uitgebreide 
produktbrochure. Uiteraard kunt u het gehele 
productaanbod bekijken, dus op welke titels 
BNP Turbo’s verhandelbaar zijn. 
Tot slot: wist u dat de Turbo’s van BNP Paribas 
Markets door IEX zijn uitverkozen tot winnaar 
van de Gouden Stier 2021? De jury stelt onder 
andere: “BNP Paribas doet het vooral goed 
op het gebied van aanbod van onderliggende 
waardes, productuitleg en algemene informatie 
over beleggen met Turbo’s.” Proficiat!

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/productinformatie/turbos/
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AEX-Index® - Spannende strijd

Er is een spannende strijd gaande tussen 
de groene streep op 648 en de rode streep 
op 689. De candle van vorige week kleurde 
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. 
Zij houden in ieder geval wel druk op de 
rode streep. Bij een zwarte candle zullen de 
beren het stokje overnemen. 

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

DAX® index - Opmars voortgezet

De uptrend werd vorige week reeds 
voortgezet met een flinke witte candle. 
Logischerwijs zijn de indicatoren in de plus 
gedraaid, 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. Enige terugval is daarbij toegestaan 
binnen het huidige marktritme tot circa 
14.000 punten. Pas onder de steun op 
13.311 dreigt een diepere correctie. Maar 
voorlopig blijft ook deze week de opmars 
nog in stand.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden, overweeg een trailingstop 
onder 13.300 voor lange termijn posities.

Chart Navigator - Indices     week 11, 19 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Bescheiden uptrend

Een bescheiden uptrend markeert de 
weekgrafiek van de BEL20. De volatiliteit 
is niet zo heel hoog, er is sprake van een 
gedegen opmars met een gematigd 
opwaarts koerspatroon. De steunzone ligt 
ver weg 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 - Lichte waarschuwing

Op het Dashboard staat de Up conditie 
vanwege de swing +2 en een koers ruim 
boven de SMA. Charttechnisch is er 
tevens nog sprake van een uptrend. De 
recente steun noteert op 3723. Maar een 
waarschuwing is wel op zijn plaats. Er ligt 
immers nogal wat ruimte tot de SMA zone 
in geval van een stevige correctie en het 
momentum neemt wat af. Toch blijft 4.000 
punten nog in het vizier. De zone rond 
3.700+ 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: Telecom SXKP - Trendbreuk ultra lange termijn?

Als we uitzoomen naar de maandkaart is er 
sprake van een langdurige downtrend voor 
de sector Telecom. Toch is er inmiddels een 
verandering in het patroon zichtbaar en dat 
zien we ook op de weekgrafiek hiernaast. 
Na een langdurige zijwaartse fase zijn er dit 
jaar hogere bodems geplaatst en brak de 
koers door de barrière rond 220. Er liggen 
natuurlijk nog wel wat hobbels op de weg, 
zeker op het echte lange termijn plaatje, 
maar de Up conditie op de weekkaart 
stemt in ieder geval positief voor de sector 
Telecom. 

Conditie: Up
Coaching: na een dip wellicht aankopen 
overwegen binnen de sector.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 11, 19 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Nieuwe highs

De zone van meerjarige highs is 
doorbroken, 4.000 punten komt in zicht. De 
uptrend blijft dus in stand nadat vorige week 
de bulls de handschoen al weer oppakten. 
Daarbij staan alle indicatoren in de plus. 
Swing +7 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 markt ook volgende week weer 
een witte candle weet te plaatsen. 

Conditie: Up.
Coaching: lange termijn spelers kunnen 
koopposities handhaven. Blijf het opwaartse 
patroon echter kritisch volgen om tijdig wat 
winst af 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 11, 19 maart 2021

ABNAMRO - Topvorming aanstaande

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. Eerst een pullback, 
gevoed door de RSI die met een OB-
downcross dreigt, dus een stap terug naar 
de 9+ zone om daar een hogere bodem 
te plaatsen en de recente trendomkeer 
te valideren. Zover is het nog niet, eerst 
een zwarte candle om topvorming aan te 
wakkeren.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Pas op voor een aanstaande 
pullback. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Volatiele  correctie

“Dus het is even aanzien wat de 
spelers van plan zijn. Volatiel zwiepen 
zou zomaar de volgende fase kunnen 
worden”, zo besloot ik vorige week mijn 
commentaar. Welnu, er wijzigt niet veel in 
het charttechnische beeld. Beer en stier 
zwiepen heen en weer in de 1850 zone 
met de swingteller in correctiestand en 
de RSI dicht bij de 50-lijn en tevens OS-
lijn. Dit laatste impliceert dat binnenkort 
bodemstampers in actie kunnen komen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: spannende fase voor 
trendvolgende beleggers, zij kunnen hun 
posities aanhouden zolang de correctie 
beperkt blijft tot 1700. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Swing +9 zwart?

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 en deze week 
mogelijk swing+9 zwart, dus topvorming 
lijkt aanstaande. 

Conditie: Up. 
Coaching: bij een zwarte candle en swing 
+9 is het gerechtvaardigd deels 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 11, 19 maart 2021

Akzo Nobel - Uitbraak van de bulls

Het heeft lange tijd geduurd, maar nu 
komen de bulls van hun plek. Ze prikken 
door de 91+ weerstand in swing +5 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? Het ziet er naar uit dat 
de huidige zet een serieuze poging is de 
trend te vervolgen op ‘uncharted territory’, 
toch altijd even wennen voor de bulls. Even 
bezien of ze standhouden. 

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 onlangs 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: Rebound.
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 vorige 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 11, 19 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 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. Echter, de bulls 
vermannen zich uitstekend met inmiddels 
een tweede witte candle. Beer en stier zijn 
aan elkaar gewaagd, zo lijkt het. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: anticiperende trendbeleggers 
ruiken al weer kansen, anderen houden hun 
kruit nog even droog. 

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. Maar zullen de beren 
hun druk vergroten? Er staan inmiddels 
twee kleine witte candles boven de eerste 
Fibo streep op 201,50, dus de bulls willen 
terugkeren in de arena. Even aanzien of zij 
zich verder kunnen vermannen.

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 11, 19 maart 2021

DSM - Stabilisatie 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 
-5. Maar de bulls laten zich niet gemakkelijk 
wegjagen. Wat dat betreft verandert er niet 
veel in het charttechnische beeld. Voor nu 
wat stabilisatie midden in de box. 

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 - Beren in zijwaartse positie

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+ met een tussenhobbel 
op 74+, dat zijn de kantelpunten 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: de huidige fase noopt tot enige 
terughoudendheid. Wacht op een duidelijk 
signaal van beer of stier. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Formeel is een UP status valide, getuige 
de positieve swingteller met candles 
boven de SMA lijn. Maar het wil vooralsnog 
niet vlotten met de bulls. Ze stomen 
schoorvoetend op richting de 95+ zone, 
in het recente verleden een lastig gebied. 
Mocht het niet lukken om uit te breken 
dan kan de koers terugzakken naar de 
onderkant van het stijgingskanaal. Voor 
nu bezien of er komende week een witte 
candle geproduceerd kan worden. 

Conditie: Up. 
Coaching:  bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd, de UP status is immers 
valide. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - Matige bullenactie

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 11, 19 maart 2021

ING - Bulls ruiken weerstand

Het gaat prima met het koersverloop 
op dit speelveld, maar ik moet toch 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 
de OB-lijn licht te passeren. Maar er is een 
overtuigende zwarte candle nodig om 
topvorming en correctie aan te wakkeren. 
Komende week wellicht een berenstap?

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Bulls als vis in het water

“Het ziet er naar uit dat de bulls 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”, 
zo schreef ik vorige week. En zie, een 
keurig vervolg van de breakout, opnieuw 
een witte candle, swingteller een tandje 
hoger, RSI nadert de OB-lijn. Hoeveel wit 
komt er nog bij? 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Aanzwellende berendruk

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  afdaling 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? Vooralsnog kleurt de huidige candle 
zwart, dus de beren zijn aan zet. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers verpietert het 
beeld aanzienlijk. Zij houden daar rekening 
mee met hun beleggingen. 

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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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 toont. Deze week 
in ieder geval een leuke stierensprong. 

Conditie: Up. 
Coaching: range spelers proberen hun 
puntjes te pakken tussen de rode en groene 
strepen. 

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 verder op te stomen in de 40+ 
zone. 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 - Adempauze

De bulls geven zich niet gemakkelijk over. 
Ze blijven hangen boven in het speelveld 
rond 2,90 met de swingteller op +1, maar 
wel met enige negatieve divergentie op 
de RSI. Lastig voor de bulls om zich te 
orienteren op uncharted territory, want 
daar begeven zij zich. Op dit moment een 
adempauze om een volgende stap voor te 
bereiden. Door omhoog naar de 3+ zone of 
afdalen naar 2,70 tot 2,40? Volgende week 
weten we meer.

Conditie: Up.
Coaching: restant koopposities goed 
monitoren nu de bulls een adempauze 
inlassen. 

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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RELX - Stieren aan zet

“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”, 
zo luidde vorige week mijn commentaar. 
En zie, deze week zowaar een dappere 
stierenstap met de swingteller mogelijk naar 
+1, een prima poging om de uptrend een 
impuls te geven. Eerst maar eens door naar 
krap 22,00, dan opnieuw beoordelen. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers kunnen 
overwegen alvast wat aankopen te doen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Bulls vervolgen de trend

Er wijzigt vooralsnog niet veel in het 
technische beeld. De ondertoon is positief, 
de bulls zijn heer en meester, zij stomen op 
naar de bovenkant van het stijgingskanaal, 
prima gevoed door de indicatoren. 
Binnenkort kan er getopt worden boven 
in het kanaal, maar daartoe is eerst een 
zwarte candle nodig. Zolang die uitblijft, 
kunnen de bulls hun troefkaarten verder 
uitspelen. 

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

Deze week wordt de correctie vervolgd met 
mogelijk een Doji candle met de swingteller 
op -3. Verder 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. Maar eens 
bezien wanneer de bodemstampers echt in 
actie komen om een nieuwe upswing in de 
uptrend voor te bereiden. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er nieuwe of 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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Unibail Rodamco - Druk op rood

“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?”, 
zo schreef ik vorige week. Deze week 
opnieuw een hoopvolle actie van de stier, 
maar ze drukken niet door. Ze verhogen de 
druk op de rode zone rond 72+ tot 76+, de 
indicatoren herbergen stijgingsruimte, dus 
een uitbraak hangt in de lucht. Maar eens 
bezien of en wanneer dat gaat gebeuren.

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Rebound in volle gang

Onlangs is vanaf de 43 groene streep 
een rebound van start gegaan, keurig 
begeleid door de RSI en sinds kort ook 
de swingteller. De derde witte candle is in 
de maak, de SMA lijn op 47+ is inmiddels 
bereikt, nu komt het er op aan. Keren of 
passeren bij de gemiddelde lijn, altijd een 
spannende fase in het koersenspel. De 
candle van komende week moet indiceren 
voor welke optie de spelers kiezen. Er op of 
er onder voor de bulls. 

Conditie: Rebound. 
Coaching: koopjesjagers en rebounders 
houden de vinger aan de pols bij het 47+ 
kantelpunt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Adempauze

De huidige bullenparade wordt verstoord 
door een zwarte candle en een OB 
downcross bij de RSI. Adempauze voor 
de bulls of de start van een significante 
correctie richting de Fibo grid op 16+ tot 
15+? Dat is de hamvraag. Vooralsnog 
oogt het als een milde correctie, de beren 
krijgen nog niet echt poot aan de grond. 
Voor nu bezien of de correctie aan kracht 
wint, of dat de stieren gaan dwarsbomen. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de swingteller 
doortelt. Kopen op zwakte blijft vooralsnog 
de gewenste strategie. 

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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Graag uw aandacht voor één van de valkuilen voor de Technische 
Belegger. Strategie shoppen of  zoeken naar de ‘Holy grail’, dat ene 
geheim van die succesvolle belegger. De ‘Holy grail’ is volgens de 
geleerden eerder het combineren van een aantal strategieën om 
aan te kunnen sluiten op verschillende marktomstandigen dan het 
veelvuldig verbeteren van strategieën, wisselen van strategie of  
het zoeken naar nieuwe handelsplannen. Bij technisch gevoede 
handelsplannen kunt u bijvoorbeeld denken aan trendvolgend, mean 
reversion of  strategieën voor een zijwaartse fase. Voor de particuliere 
belegger is dit echter moeilijk te realiseren. Dagelijks op zoek naar 
de beste trades of  een blik op de portefeuille, is immers al een hele 
opgave of  zelfs niet eens haalbaar in de dagelijkse hectiek. Op 
strategisch vlak kan het daarbij misgaan met het over-optimaliseren 
van een strategie, of  het ijverig blijven zoeken naar nieuwe plannen op 
basis van heel veel verschillende indicatoren, ook wel ‘indicatoritus’ 
genoemd. Het puzzeltjeszoeken zorgt dan voor een bepaalde 
voldoening, want men is lekker bezig, maar eigenlijk is het zonde van 
de tijd. Uit backtests blijkt immers dat het allemaal niet zo heel veel uit 
maakt wat je gebruikt, als je het maar consequent gebruikt. Dat geeft 
doorgaans een beter resultaat dan het eeuwige zoeken naar de ideale 
combinatie of  de beste indicator. Die bestaat namelijk niet. 
Met het Dashboard geven we u een aantal bruikbare handvatten. 
De dynamische RSI en de MRI candles kunnen worden ingezet 
voor Mean Reversion trades, de SMA lijnen en swingteller voor 
trendvolgende trades en rebound situaties. Dit kan aangevuld worden 
met visuele aspecten, zoals toppen en bodems, die overigens 
leidend zijn boven vertraagde indicatoren, steun en weerstandzones 
en exit mogelijkheden zoals handmatige trailingstops. Daarbij is 
het goed om te realiseren wat een indicator nou precies doet. Wat 
meet het ding? Wat laat het eigenlijk zien? Zo filtert de swingteller 
kleine koersbewegingen en zorgt ervoor dat lopende winstgevende 
posities langer blijven lopen dan verliesgevende. De MRI candles 
meten overdreven afwijkingen in het marktritme. Kortom, met een 
aantal Dashboard combinaties kunt u prima op verschillende 
marktomstandigheden inspelen. Probeer het maar eens! (WdB)

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

De Holy Grail of glazen bol.....

Dashboard recept tegen Strategie (S)hoppen

Dashboard handvat...

Wolters Kluwer - Bulls veren op

Zoals het er nu naar uitziet, is de recente 
koersval naar krap 64,00 een slippertje van 
de stier geweest. Ze herstellen zich rap, 
deze week een mooie witte candle op de 
SMA lijn met de swingteller naar +1 en de 
RSI weer boven de 50-lijn. De UP status 
keert zowaar terug op het Dashboard. Maar 
wat gaan de bulls doen bij de rode streep 
op 71,66? Deze moet worden uitgenomen 
om ruimte te krijgen door te stomen naar de 
78+ zone. Voor nu bezien of de bulls boven 
de SMA lijn kunnen blijven. 

Conditie: UP.
Coaching: de eerste koopkansen dienen zich 
aan voor trendvolgende beleggers. 

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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 Aalberts - Bulls in strijd met rode lijn

Sinds oktober vorig jaar zijn de bulls bezig 
om de koers boven een redelijk vlakke 
SMA lijn naar hogere niveaus te stuwen. 
Deze week zetten ze flink druk op de rode 
lijn op krap 42, ze zijn er al even boven 
geweest. In principe heben ze de ruimte 
om door te stomen naar de bovenkant van 
het stijgingskanaal op 45+. De indicatoren 
herbergen meer stijgingsruimte, maar eens 
bezien of het daadwerkelijk gaat gebeuren. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de swingteller met 
witte candles doortelt. Additionele kansen 
boven krap 42. 

AirFrance KLM - Schoorvoetend omhoog

Charttechnisch gezien is er sprake van een 
positieve grondtoon, getuige de candles 
boven een dalende SMA lijn in combinatie 
met positieve standen bij de swingteller 
en RSI. Krijtstrepen op 4,45 steun en 5,95 
weerstand, geen overspannenheid, dus de 
bulls zouden hun grip op het veld kunnen 
verbeteren. Het proces van hogere toppen 
en hogere bodems is zichtbaar en zou 
dus kunnen worden verlengd. Maar eens 
bezien of de bulls dit begrijpen. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd, de UP status is immers 
valide. 

Boskalis - Tijd voor een top

Al geruime tijd zijn de bulls heer en 
meester  op dit speelveld met deze week 
de swingteller op +8 en een afbuigende 
RSI nipt onder de OB-lijn. Bovendien 
ligt een rode streep op 28,00 dicht in de 
buurt, dus topvorming lijkt aanstaande. De 
afstand met de gemiddelde lijn mag ook 
wel worden verkleind, kortom een normale 
correctie ligt in het verschiet, zo lijkt het. 
Terug naar 25,00 of zelfs de 20+ zone 
behoort tot de mogelijkheden. Daar ergens 
bodemen zal de uptrend valideren. 

Conditie: Up.
Coaching: trendvolgende beleggers 
volgen het topvormingsproces en kunnen 
overwegen al wat winsten veilig te stellen. 

     = kans,  = bedreiging
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Pharming - Turbulente overgang

Met veel gevoel voor dramatiek wordt de 
koers boven de dalende SMA lijn gedrukt 
met zo mogelijk deze week de swingteller 
op +1  en de RSI nipt boven de 50-lijn, 
dus de Up status zou kunnen verschijnen 
op het Dashboard. Maar de positieve 
overgangsfase is pril en turbulent, dus de 
beren zouden zomaar met een tegenaanval 
kunnen komen en de koers weer onder 
de SMA lijn drukken. Even aanzien hoe de 
strijd zich verder ontwikkelt.

Conditie: Up.
Coaching: meer bevestiging is gewenst om 
koopposities in overweging te nemen. 

PostNL - De vliegende postbode

Dat PostNL profiteert van de gigantische 
aantallen online bestellingen komt duidelijk 
tot uiting op de grafiek. Al vanaf juni  vorig 
jaar, toen stond er 1,60 op de borden, 
is een gestage opmars gaande met 
regelmatig volledige upswings op de chart. 
Nu is er ook al weer een verse upswing 
gaande richting de rode streep op 4+, gelijk 
aan de top in november 2016. Zouden de 
bulls dat nog weten? Zo ja, dan ligt een 
terugval voor de hand richting 3,47 tot 3+. 
Echter, de ondertoon is supersterk, dus een 
doorbraak zou ook zo maar kunnen. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
posities aanhouden. Wel een vinger aan de 
pols bij 4+.

Vopak - Bodemstampen

Aan turbulentie geen gebrek op dit 
speelveld. De beren waren aan zet in de 
afgelopen weken en drukten de koers 
naar de 40,00 zone. Daar namen de 
bulls het stokje voorzichtig over, zoals ze 
dat ook in maart vorig jaar (Corona dip) 
deden. De geschiedenis herhaalt zich, 
althans de beleggers doen dat, dus een 
hernieuwde opleving naar 45+ en zelfs 50+ 
behoort tot de mogelijkheden. De eerste 
bodemstampers zijn gearriveerd, nu uitzien 
naar meer ‘wit stampers’. 

Conditie: Rebound.
Coaching: koopjesjagers zien hun kansen in 
de huidige rebound fase. 
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Apple - Spannend

Een spannende strijd tekent zich af op de 
kaart van Apple. De koers beweegt onder 
de daily SMA in de Correctiefase. Aan het 
begin van de week leek de uptrend hervat 
te kunnen worden met de bodem die in 
de zone rond 115 in de maak is. Maar nu 
weet ik het nog zo net niet als ik een blik 
op de kaart werp. Een voortzetting van de 
correctie ricthing 100 lijkt nu immers meer 
aannemelijk. Er zal toch een stevige witte 
candle met overtuiging moeten worden 
neergezet om het tij te keren. Even op 
“I-hold” dan maar? 

Conditie: Correctie.
Coaching: “wacht op wit”.

Microsoft - Adempauze

Het gaat per saldo toch prima met de 
koersontwikkeling van Microsoft. Zeker 
als we een beetje uitzoomen, dan is een 
langdurige uptrend valide. Toch is er de 
laatste weken sprake van een correctieve 
fase binnen de uptrend. De koers blijft maar 
hobbelen rond 230. Een afdaling naar 220 of 
zelfs de steun op 200 lijkt goed mogelijk. Het 
Dashboard bevestigd met de correctie fase.  
Eerst de adempauze maar even aankijken. 
Daarna is het vroeg genoeg om weer in te 
stappen.

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopposities na 
signalen van bodemvorming.

Tesla - Zakelijk blijven

Tja, dat krijg je ervan als je de productie uit 
‘ons Tilburg’ weghaald! Een zwarte candle 
op de kaart. Okay, ik heb niet de illusie 
dat dat de oorzaak is, dus even terug van 
Tesla Ludicrous naar de zakelijke analyse 
modus:  Jammer van die 96 werkplekken, 
charttechnisch een langdurige uptrend, 
thans een correctiefase, vorige week enige 
hoop op bodemvorming met een witte 
candle, maar deze week een tik terug. Een 
uitbraak boven het weekly high op thans 700 
kondigt wellicht een vervolg van de uptrend 
aan. Onder 539 terug naar 400. Dat is alles. 

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve Turbo Long aankopen 
bij meer witte candles.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Bodemvorming gezocht

GBP/USD - Adempauze

Recent 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 nog steeds de 
correctiefase. Toch blijft de markt op zijn 
plaats, het low en high van vorige week zijn 
niet doorbroken. Een adempauze dus. 
 
Conditie: Correctie
Coaching: wacht mogelijk maar op de 
uitbraak voor de nieuwe richting.

Euro-Bund future - Kwakkelkaart

Een kwakkelkaart. Net boven 170 is al 
enige weken wat stabilisatie zichtbaar. Na 
een downcyclus in de swingteller staan 
er nu twijfelachtige candles op de kaart. 
Volgt er een rebound richting 174? 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 ultra lange 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 inmiddels is boven 1.1800 een poging 
tot bodemvorming zichtbaar. Het is wat pril, 
want vorige week slechts een witte candle 
met een kleine spike en een RSI die hobbelt  
rond de 50 zone. Deze week opnieuw 
twijfel met een zwarte candle. Voor een 
significante verbetering is immers meer 
nodig. Volgende week dan maar weer een 
hoger weekly high en een hoger weekly low 
als bevestiging van een zwakke US Dollar?

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 11, 19 maart 2021

Goud - Dalende trend

Reeds lange tijd beweegt de koers van 
Goud in een dalend trendkanaal. Inmiddels 
lijkt het tijd voor wat herstel. Swingteller 
negatief, haperende witte Doji’s, 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 voor 
een korte opmars.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Geen nieuws, het beeld is weinig spannend 
in Zilver. 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. 
Of gewoon een tijdje niet kijken want het 
edelmetaal biedt vooralsnog geen inspiratie. 
‘Time to go fishing’.

Conditie: Correctie.
Coaching: overweeg een positie a/d zijlijn.

Ja hoor, daar is hij dan, een stevige 
correctie in de vorm van een dikke zwarte 
candle. De daily SMA zone kan zomaar 
als indicatie dienen voor steun, dat zal 
uiteraard de komende weken moeten 
blijken. Ondanks de zwarte candles blijft het 
beeld wel positief. Natuurlijk is er volgeden 
week sprake van een correctiefase op het 
Dashboard maar de terugval brengt weinig 
schade aan het opwaartse patroon. Op zoek 
naar signalen van bodemvorming dus. 

Conditie: (Up) Correctie
Coaching: bij signalen van bodemvorming 
aankopen ter overweging.

BrentOil future - Correctie Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Time to go fishing 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


