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Het begon met ‘angst’ voor Corona, waarna de ‘paniek’ toesloeg met
mogelijk nu ‘berusting’ als volgende fase, we moeten er mee leren leven.
Maar wanneer start de ‘hoop’ en daarna de ‘opluchting’ als fase vier en vijf in
de crisisverwerking? Vooralsnog balanceren beleggers “Tussen hoop en
vrees”, met her en der flinke herstelpogingen als houvast. Of zijn dit slechts
schijnbewegingen en stuiptrekkingen van de verminkte stieren?
Diep rood biedt herstel?
De grafieken zien er hopeloos uit, forse
koersdalingen, indicatoren ver in het rood,
steungrenzen zo zacht als boter, een groot
drama. Maar er worden ook pogingen gedaan
om vanuit diep rood te herstellen. Levert dit
dan meteen koopkansen op? Briljante zet of
slechts schijnbeweging van de stier?
Als te doen gebruikelijk zal ik van zes
Midkappers of Small-cappers de grafiek
duiden. Deze week kies ik willekeurig voor
fondsen die in de belangstelling staan bij
beleggers. Ik zal de technische schade
analyseren van AirFrance KLM, ASMI, Fugro,
TakeAway, OCI en TomTom.
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo
universum heb ik drie titels geselecteerd die
aansluiten op het thema van deze week. Veel
turbulentie, heftige berentikken, maar ook wel
rebound kansen. Het zijn de weekcharts van
Melexis, Proximus en Telenet. Kijk, lees en
oordeel of er actie ondernomen kan worden.
Op de intermarket speelvelden zie ik veelal
nerveuze koerssprongen. Zo zwiept EUR/USD
flink heen en weer rond zijn SMA lijn. Goud en
Zilver tonen een zeer afwijkend koersbeeld,
Brentoil mag zijn vrije koersval rond $25
afronden en de Euro Bundfuture valt scherp
terug richting zijn weekly SMA.

We hebben het over niets anders dan Corona.
Gesprek van de dag, websites boordevol
informatie, persconferenties, nieuwsrubrieken
met zelfs een eigen Corona outlook en natuurlijk
de beurscrash waarover overigens bitter weinig
wordt gemeld in de media. Gezondheidspijn
gaat zeker voor beurspijn, zo lijkt het. Maar hoe
erg is die beurspijn eigenlijk? Als ik Corona
als crisis plaats in een historisch perspectief
dan kom ik tot een interessante bevinding, een
magische ontdekking eigenlijk. Bestudeer de
feiten in de TA Coaching Rubriek en trek uw
eigen conclusie.
Turbo produkt- en praktijkkennis
Het gaat er nogal grillig aan toe op de
aandelenvelden met her en der flinke uitslagen
en zelfs extreme bewegingen. Uitermate lastig
navigeren, vooral als je met hefboomprodukten
actief bent. Dan komt het aan op gedegen
produkt- en praktijkkennis, weten waar je mee
bezig bent. Rogier van BNP Paribas heeft
onlangs een uitstekend webinar verzorgd
over de produktkenmerken van de Turbo. Klik
hier om het webinar nog eens in te zien. Meer
informatie, produktbrochures etc. vindt u op de
BNP website.
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Felle strijd bij 400+

= kans,

= bedreiging

week 12, 20 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. Deze week wel een
dappere poging om een witte candle te
plaatsen. Poging tot herstel?
Conditie: Down.
Coaching: de extreem heftige berenaanval
zorgt voor een flinke ontwrichting van de
chart. Vanaf 400+ toch een rebound?

DAX® index - Zware terugval

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
aan de 8500 zone 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 de technische
conditie goed te kunnen beoordelen.
Conditie: Down.
Coaching: de extreem heftige berenaanval
zorgt voor een flinke ontwrichting van de
chart. Deze week wel wat opleving.

Bel20 Index - Vrije val

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook de BEL20 ontkomt 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? Dappere pogingen om te
herstellen zien we terug in de witte candle
van deze week, maar dat zal het tij niet
meteen keren.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is te
overwegen.
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Chart Navigator - Indices
EUROSTOXX50® index - Vallend mes

week 12, 20 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op het Europese speelveld is het kommer
en kwel. De stieren laten zich volledig lam
slaan. Uiteraard is er sprake van zware
oververhitting onder in het veld, getuige de
lange oranje MRI candle die aangeeft dat
de afstand met de SMA lijn veel te groot
is. Maar ja, een vallend mes moet je niet
proberen te vangen. We wachten totdat de
kruitdampen optrekken om dan te bezien of
er rebound neigingen zijn. Want dat wordt
wel hoog tijd.
Conditie: Down.
Coaching: shorts aanhouden tot er signalen
van bodemvorming ontstaan, daarna is het
vroeg genoeg voor een rebound.

S&P 500® index - Heftige turbulentie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Kijk eens wat een berengeweld! Enorme
gaten, flinke sprieten, een uiterst felle
breakout die mogelijk wordt geremd bij
de groene steunzone rond 2300. Daarna
een opluchtingsrally als pullback zou niet
misstaan. Technische indicatoren raken uit
balans bij deze felle bewegingen, dus laten
we puur charttechnisch maar even kijken
hoe de strijd zich verder ontwikkelt.
Conditie: Down.
Coaching: een zijlijn positie is sterk te
overwegen. Offensieve koopjesjagers zien
daarentegen hun kansen als er een witte
candle wordt geplaatst op de steunzone.

DOW JONES index - Vallend mes

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook de Dow beren slaan genadeloos om
zich heen. Buitensporige candles, zware
ontwrichting, gigantische oververhitting
onder in het veld, nu geen zicht op
afremming, het is wachten op indicaties
van luwte om dan te bezien hoe groot de
schade is.
Conditie: Down
Coaching: zij die aan de shortkant van het
veld durven te spelen, doen goede zaken.
Twee handen aan het stuur, want een felle
actie kan een felle reactie oproepen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Aalberts - Koersval

= kans,

= bedreiging

week 12, 20 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. Op deze
chart zou er wat steunvorming kunnen
plaatsvinden bij 16+.
Conditie: Down.
Coaching: wacht op indicaties van
bodemvorming, hetgeen zichtbaar moet
worden in een van de candles van komende
weken.

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 als blijkt dat het vallende
mes tot stilstand is gekomen. Daar is nu
nog geen indicatie voor, alhoewel er wel
wordt geprobeerd een magere witte candle
te plaatsen.
Conditie: Down.
Coaching: wacht maar op de paniekbodem,
waar die ook moge komen.

Adyen - Houden de stieren stand?

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 tweede overtuigende
witte candle.
Conditie: Correctie.
Coaching: trendvolgende beleggers zien
de bodemstampers in actie.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
AEGON - Koersval ten einde?

week 12, 20 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”, zo meldde ik
vorige week. En zie, zowaar een poging
deze week om met een witte candle
(verstopt achter de oranje MRI candle)
vanaf circa 1,60 een rebound te starten.
De RSI knikt omhoog, maar eens bezien tot
hoever de verminkte stieren kunnen reiken.
Conditie: Down.
Coaching: rebounders ruiken hun kans
zolang de candles wit kleuren.

Ahold - Zeer turbulente overgangsfase

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”,
dit schreef ik vorige week. Deze week zien
we een net zo forse pullback candle met
als resultaat een enorme turbulentie. Heel
veel beweging maar weinig vooruitgang,
noch voor de beer, noch voor de stier. We
wachten af.
Conditie: Down.
Coaching: de heftige turbulentie noopt tot
enige terughoudendheid.

Akzo Nobel - Koersval houdt aan

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. Maar u kent de
spelregel, eerst een witte candle, dan een
reboundkans. Tot dat moment zijn de beren
heer en meester op het veld.
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 12, 20 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Minder extreme koersval dan bij andere
fondsen, maar wel stevige berentikken
in het vervolg van de downtrend. Alle
indicatoren in een minstand, de Down
status op het Dashboard blijft valide. Met
name de RSI zal binnenkort aan moeten
geven wanneer het tijd wordt voor een
countertrend beweging, ofwel een opleving
in de downtrend. Dit zou wel eens het
geval kunnen zijn bij 6,027 een steunstreep
uit 2016 die goed zichtbaar is op de
maandkaart.
Conditie: Down.
Coaching: trendvolgers doen goede zaken
aan de short kant van de markt. Wel
oppassen voor aanstormende rebounders.

ASML - Bulls toch door het ijs

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het zag er naar uit dat de felle correctie
opgevangen zou worden door de
fier oplopende SMA lijn en de sterk
presterende RSI lijn. Maar helaas, de bulls
zakken toch door het ijs. Een felle breakout
beweging onder de SMA tot 180 aan toe.
De candle is enorm lang, kleine body met
forse sprieten, de strijd is heftig. De bulls
zijn nog niet definitief verslagen, maar dan
moeten ze wel heel rap terugkeren met een
witte candle boven de SMA op 215.
Conditie: Down.
Coaching: voor nu afwachen of de bulls in
staat zijn terug te keren boven de SMA lijn.

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. Vooralsnog razen
de beren flink door. Op alle timeframes
overheerst extreem bearish sentiment.
Conditie: Down.
Coaching: even aan de zijlijn wachten totdat
de rust wederkeert.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Breakout en pullback

week 12, 20 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”, zo
schreef ik gisteren. En zo geschiedde het
deze week. Maar niet te vroeg juichen, een
trendomkeer is geenszins afgewend.
Conditie: Down.
Coaching: de strijd is heftig, kijk toe vanaf
de zijlijn of de bulls zich overtuigend kunnen
vermannen.

Galapagos - Tijd voor een bodem

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 noteert de koers nipt onder de
SMA, dus het wordt nog even spannend. Er
op of er onder voor de bulls!
Conditie: Correctie.
Coaching: slechts en alleen bij een witte
candle op de SMA worden er koopkansen
aangereikt.

Heineken - Steun op 73....

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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”, zo vroeg
ik dit mij vertwijfeld af vorige week. En zie,
nog wel verstopt achter de MRI candle
kleurt de candle van deze week wit. Daar
is ook alle mee gezegd. Een dappere
herstelpoging om een pullback richting
de SMA in te zetten. Komende week
graag een bevestiging van dit verwachte
scenario.
Conditie: Down.
Coaching: mits de koers boven 73+ blijft
bewegen zijn er offensieve rebound kansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
IMCD - Koersval wordt geremd

week 12, 20 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.
Deze week wel een witte candle met
enorme sprieten, dus de 53+ steunstreep
zou de beren kunnen remmen. Dit kan de
eerste stap worden in een rebound naar
73,00. We zullen zien.
Conditie: Down.
Coaching: wacht op een duidelijke 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.
Op dit timeframe is er geen enkel zicht
op een herstelbeweging. Op de dagkaart
mogelijk wat bodemvorming en herstel
vanaf 4,40. De stieren aan het infuus,
zeer de vraag of zij gereanimeerd kunnen
worden.
Conditie: Down.
Coaching: zie de strijd maar even aan vanaf
de zijlijn.

KPN - Overdreven bewegingen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Soms is de natuurkundige wet van actie
= reactie geldig op het aandelenveld.
Dat is nu het geval op de weekkaart van
KPN. Vorige week een uitermate felle
berentik, deze week een net zo heftige
tegenaanval van de stier. Er staat mogelijk
zelfs een Bullish Engulfing patroon, dus
de rebound wordrt enthousiast ingezet, zo
lijkt het. Ik heb de Fibo grid ingetekend
om te indiceren dat tot 2,36 gerebound kan
worden. Daarna zelfs tot 2,60.
Conditie: Down.
Coaching: wellicht nog even aan de zijlijn
wachten op minder turbulentie.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
NN Group - Sterk wit na fors zwart

week 12, 20 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een van mijn coaching regels luidt “Wacht
op wit..” als er sprake is van een forse
koersval en dat er wordt uitgekeken naar
een herstel beweging. Welnu, die regel
is thans valide op dit speelveld. Vanaf
20+ wordt geprobeerd deze week een
witte candle te formeren als eerste aanzet
voor een rebound die kan aanhouden tot
mogelijk 30,00. Best wel veel herstelruimte
dankzij de recente forse berentikken.
Conditie: Down.
Coaching: rebound pogingen mogen
aanleiding zijn om offensieve koopposities
te overwegen.

Philips - Sterk herstel

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een van mijn coaching regels luidt “Wacht
op wit..” als er sprake is van een forse
koersval en dat er wordt uitgekeken naar
een herstel beweging. Welnu, die regel
is thans valide op dit speelveld. Vanaf
28+ wordt geprobeerd deze week een
witte candle te formeren als eerste aanzet
voor een rebound die kan aanhouden
tot mogelijk 40,00. Een volatiel koersspel
momenteel waarin thans de stieren hun
krachten mogen tonen. Redden zij het om
verder op te stomen?
Conditie: Down.
Coaching: pas op als de ingezette rebound
opdroogt in de 38-40 zone, want dan wordt
de trendbreuk gevalideerd.

Prosus - Beetje herstel

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koershistorie is te kort om een
verantwoord scenario te schetsen. Het
is vooral kijken naar patronen om een
pad te kunnen uitstippelen. Dan moet ik
constateren dat lagere toppen en lagere
bodems overheersen met thans een
poging een bodem te plaatsen rond 52+
getuige de witte candle die in de maak is.
Maar een witte candle is te mager,
komende week opnieuw wit zal de bulls
verder in het zadel helpen.
Conditie: charttechnisch negatief.
Coaching: mits de candles wit kleuren zijn
er EL kansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Zijn de beren klaar?

week 12, 20 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de afgelopen vier weken hebben de
beren flink huisgehouden. In een rap tempo
werd de koers van 56+ naar 28+ gedrukt,
een ongekende koersval, een vallend mes
in optima forma. Deze week echter een
poging om een witte candle te plaatsen.
Zowaar een poging om wat te herstellen,
maar houden de zwaar verminkte stieren
dit vol? UIterste overlevingskans of laatste
stuiptrekking, wie zal het zeggen? Volgende
week weten we meer.
Conditie: Down.
Coaching: wellicht nog iets te vroeg om
rebound posities te overwegen, tenzij u
offensief speculatief wilt beleggen.

RELX - Stieren mogen rebounden

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?” zo schreef ik vorige
week. En de bulls zijn het hier mee eens
zo te zien, want ze produceren mogelijk
deze week een witte candle. Wit op de
16,00/15,00 steunzone is hoopvol.
Conditie: Down.
Coaching: een felle rebound behoort tot
de mogelijkheden gezien de recente felle
berentikken. Wie durft?

Royal Dutch Shell - Rijp voor herstel

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”, dit schreef ik
vorige week. Welnu, nog geen verbetering
maar wel de swingteller op -9 en de RSI ver
onder de OS-lijn. Dus het lijkt een kwestie
van tijd wanneer een rebound ingezet kan
worden. Een opleving naar 18,00 tot 20,00
behoort dan tot de mogelijkheden.
Conditie: Down.
Coaching: puin ruimen en opnieuw
beginnen, zo lijkt het, maar “Wacht op wit...”
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Unibail Rodamco - Strakke katapult

week 12, 20 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. De
katapult staat strak.
Conditie: Down.
Coaching: enige veerkracht bij de bulls is
zichtbaar. Uitstaande short posities strak
bewaken.

Unilever - Geweldig herstel

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vier weken terug een grote zwarte
candle door de SMA lijn, de start van
een breakout beweging. Deze week een
enorme witte candle als rebound vanaf
de 40+ steunzone. Aan turbulentie dus
geen gebrek, wat een koersbewegingen.
Is de rebound echt gestart of is het een
schijnbeweging van de bulls? Formeel gaat
een pullback van start om de trendbreuk te
valideren. Dus binnenkort toppen bij 50,00
is pas echt spannend.
Conditie: Down.
Coaching: achtbaanritten voor de
liefhebbers...

Vopak - Volatiel spel

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Wat een turbulentie rond de gemiddelde
lijn. Vorige week ondanks alle ellende een
Bullish Engulfing patroon met koersvorming
nipt boven de gemiddelde lijn. Deze week
wederom een forse witte kleefcandle aan
de SMA. 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 indicatoren
naar een plus draaien ter bevestiging van
aanzwellend bullish sentiment.
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 12, 20 maart 2020

Wolters Kluwer - Grof geweld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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”, zo luidde vorige week
mijn commentaar. En zie, met even zo grof
geweld komen de stieren terug om de beren
een lesje te leren. Maar wie gaat er winnen?
Trendomkeer of het afwenden daarvan, dat
is thans de vraag. Spannende fase zeg!
Conditie: Down.
Coaching: enorme turbulentie noopt tot
voorzichtigheid. Riemen vast.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Corona in perspectief
We hebben het over niets anders dan Corona. Gesprek van de dag,
websites boordevol informatie, persconferenties, nieuwsrubrieken met
zelfs een eigen Corona outlook en natuurlijk de beurscrash waarover
overigens bitter weinig wordt gemeld in de media. Gezondheidspijn
gaat zeker voor beurspijn, zo lijkt het. Maar hoe erg is die beurspijn
eigenlijk? Als ik Corona als crisis plaats in een historisch perspectief
dan kom ik tot een interessante bevinding. Lees maar verder.
Op moment van schrijven schommelt de AEX rond 400 tot 425,
hetgeen een papieren maandverlies oplevert van 20% tot 25%,
gemeten ten opzichte van de vorige maandslotkoers. Op zich een
uiterst vervelende bevinding, maar dit getal zegt eigenlijk niet zoveel.
Het gaat uiteindelijk om de volledige verliesreeks die kan ontstaan.
Terzijde, hoeveel maanden in de geschiedenis van onze AEX
beursbarometer hebben een verlies van 20% tot 25% teweeg
gebracht? Het zijn er maar twee, te weten september 2002 (-20%) en
oktober 1987 (-27%). Statistisch is de kans dus groot dat maart 2020
niet met meer dan 20% verlies afsluit.
Verliesreeks ofwel ‘losing string’
Veel interessanter en dramatischer is de verliesreeks die kan ontstaan,
dus meerdere maanden achter elkaar met een verlies dat bij elkaar
opgeteld meer dan 20% is. Die exercitie heb ik losgelaten op alle
maandslotkoersen vanaf 1983 en heb daarbij de volgende reeksen
gevonden:
1987: ruim 47% verlies in 4 maanden (totaal jaarverlies kwam uit
op 32%). 1990 met bijna 25% in 3 maanden, 1998 ruim 25% in 2
maanden, 2001 ook ruim 25% in 5 maanden, 2002 ruim 35% in 4
maanden, 2003 25% in 3 maanden, 2008 met ruim 47% in 4 maanden
(totaal jaar -52%), in 2011 ruim 26% in 7 maanden.
Ziet u de opvallende gelijkenis met de twee crisisjaren 1987 en
2008? In beide gevallen ruim 47% over 4 maanden. Dus als 2020
de geschiedenis ingaat als Corona crisisjaar, dan zou dat wel eens
gepaard kunnen gaan met een ‘consecutive loss’ van ruim 47% in de
maanden maart tot en met juni. Daarna pas een herstel?
Sterkte de komende maanden!
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Losing string...

Afbeelding 1

Crisisjaar..

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 12, 20 maart 2020

Air France KLM - Duikvlucht
Van 10+ naar 4- in tijd van vijf weken,
dat noem ik nog eens een duikvlucht.
Swingteller uiteraard in een minstand, RSI
logischerwijs onder de OS-lijn en de SMA
die hierdoor omlaag wordt getrokken.
Er was al sprake van een proces van
lagere toppen en lagere bodems, dus de
ondertoon was al negatief. Maar zoveel
berengeweld is zwaar overdreven. Dus
uitzien naar wat rebounding richting de 7,50
zone. Dat moet de volgende stap worden.
Conditie: Down.
Coaching: bij signalen van bodemvorming
zijn er rebound kansen voor offensieve
koopjesjagers. Mogelijk deze week al bij een
witte candle.

ASMI - Breakout onder de SMA
De eerder ingezette correctie vanaf 125+
tot aan de SMA op 79+ gaat naadloos over
in een breakout beweging. Het lukt de bulls
niet om boven de gemiddelde lijn te blijven,
de berendruk is vooralsnog te groot.
Wellicht nog wat tikken richting de groene
streep op 50+ om vervolgens een pullback
te starten, zo luidt de verwachting. Niet
eerder dan bij koersvorming boven 79+ kan
een downtrend worden afgewend.
Conditie: Down.
Coaching: de negatieve overgangsfase
vraagt om enige terughoudendheid.

Fugro - Straks een V-spike?
Nog niet zo heel lang geleden werd er
geprobeerd een uptrendfase te starten.
Maar die poging werd rap de kop ingedrukt
toen de koers fel onder de SMA lijn werd
gedrukt. Er volgde een stevige breakout die
nog in volle gang is. Alles zwart en rood,
geen steunstrepen in de buurt, het vallende
mes in optima forma. Zou dit binnenkort
kunnen leiden tot een V-spike bodem?
Conditie: Down.
Coaching: wacht tot het vallende mes stil
ligt om dan te bezien of er rebound kansen
zijn.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 12, 20 maart 2020

Just Eat Takeaway - Hoop op pullback
De vrije val door Corona lijkt mee te vallen.
Er is wel een breakout beweging gaande,
maar die lijkt op te drogen rond 65,00
getuige de witte weekcandle en de RSI die
dreigt met een OS upcross. Tijd voor een
pullback naar de SMA op krap 79,00 om de
trendbreuk te valideren danwel ongedaan
te maken. Het wordt dus spannend bij het
79,00 kantelpunt, erop of eronder voor de
bulls. Dit zal het koersverloop voor de rest
van het jaar bepalen.
Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers zien de negatieve
overgangsfase en houden dan ook even de
adem in. Het Bullish Engulfing patroon is
wel hoopvol.

OCI - Tijd voor wat opluchting
Een parabolisch neerwaartse
koersbeweging tot aan de 8,00 zone aan
toe. Dat is het voorlopige resultaat van het
Corona effect. De RSI als spanningsmeter
stuurt aan op bodemvorming door met
een OS upcross te dreigen. De candle
van deze week kleurt mogelijk wit, dus een
opluchtingsrally lijkt aanstaande. Terug
naar niveaus rond 15,00 is goed mogelijk,
de trend zal daardoor overigens niet keren.
Voor nu bezien of de bulls zich verder
vermannen.
Conditie: Down.
Coaching: koopjesjagers zien wel
reboundkansen. Zij helpen de bulls een
handje.

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 5,70 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. U weet, een witte
candle is daartoe de eerste aanwijzing.
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 12, 20 maart 2020

Melexis - Trading range configuratie?
Na de mislukte uitbraak boven de 70+ zone
vielen de stieren rap terug naar de bodem in
2018 op 43+. Daar lijken ze nu rust te vinden.
Als bodemstampers nu in actie komen met
een witte candle, doemen de contouren op
van een trading range. In eerste instantie
terug naar de SMA op krap 63, daarna door
naar 70+ zou dan de route moeten worden.
Voor nu bezien of de bulls zich voldoende
kunnen vermannen.
Conditie: Down.
Coaching: bij signalen van bodemvorming
rond 43+ zijn er reboundkansen voor de
liefhebbers.

Proxis - Actie en reactie
Aan beweeglijkheid geen gebrek op deze
chart. Eerst rap onderuit naar 17+ en
binnen een week weer terug bij 21+. Kijk
eens hoe scherp de RSI ook opveert, niet
normaal deze actie = reactie beweging. De
trendmatigheid is nog lang niet terug, dus
hou rekening met meer rare koerssprongen.
Al met al een ontzettend drukke en
wispelturige fase waarin het zeer de vraag is
wie als overwinnaar uit de bus komt.
Conditie: Down.
Coaching: wacht tot de chart wat tot rust
komt om dan kansen te detecteren.

Telenet - Tijd voor een rebound
Deze chart verdient geen schoonheidsprijs
wat betreft trendmatigheid. Wel de
hoofdprijs voor wispelturig gedrag. Nu een
flinke zwieper tot aan de 25+ zone, de beren
zijn nog nooit zo ver gekomen. De RSI stuurt
nu wel aan op een herstelbeweging met een
witte candle deze week als eerste aanzet
hiertoe. Voor nu bezien of de stieren kunnen
doorpakken zodat de overspannenheid
onder in het veld wat kan weg ebben.
Conditie: Down.
Coaching: voor offensieve koopjesjagers
herbergt de grafiek wel wat kansen. Strak
navigeren is wel noodzakelijk.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Zwiepkoers

= kans,

= bedreiging

week 12, 20 maart 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chaos op de chart, de spelers weten het
niet meer. Uitschieters naar 1,15 maar ook
naar 1,06. Ongekend zwiepgedrag, de
trend raakt hierdoor volledig zijn ritme kwijt.
Het is voor nu aanzien hoe de koers zich
gedraagt, bij een rustiger beeld is het weer
mogelijk om een route uit te stippelen.
Conditie: Up & Down.
Coaching: wacht tot de rust terugkeert om
vervolgens mogelijke kansen te zien aan de
long of short zijde van de markt.

GBP/USD - Flinke turbulentie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook bij dit valuta paar een chaos op
de kaart. Het Pond flink onderuit, geen
steunstrepen in de buurt, alle indicatoren
in een minstand met de RSI vrijwel op
OS- terrein. Dit zou aanleiding kunnen zijn
voor een rebound richting de SMA lijn.
Daarmee keert het tij vooralsnog niet. Voor
nu bezien of er inderdaad wat rebounding
kan plaatsvinden.
Conditie: Down
Coaching: binnenkort wellicht wat rebound
kansen van 1,15 naar 1,28.

Euro-Bund future - Scherpe terugval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

‘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’, zo meldde ik vorige week.
Welnu, u ziet hoe fel de correctie is, de koers
rap terug naar de SMA lijn die nu dienst
moet doen als dynamische trendlijn om de
bulls in de race te houden. Nipt onder de
SMA ligt op 167+ een cruciale steunstreep.
Hieronder dreigen de beren het roer over te
nemen. Volgende week is een witte candle
gewenst om een trendbreuk af te wenden.
Conditie: Correctie.
Coaching: bij signalen van bodemvorming
zijn er weer long kansen voor
trendbeleggers.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Onstuimig

= kans,

= bedreiging

week 12, 20 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 1.460en 1.700.
Inmiddels wordt de druk op de SMa lijn flink
opgevoerd, het is de vraag of de bulls zullen
standhouden. Zo ja, dan moet dat komende
week zichtbaar zijn met een witte candle.
Zo nee, dan zal de druk onverminderd
doorgaan. Charttechnisch kies ik voor de
eerste optie.
Conditie: Correctie
Coaching: bij signalen van bodemvorming op
de SMA lijn zijn er hernieuwde long kansen.

Zilver - Totaal geen glans meer

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In tijd van vier weken van 19+ naar 12+,
alle glans volledig verdwenen. Een diepe
breakout beweging die er voor zorgt dat
de jarenlange steun rond 15,00 wordt
weggeslagen. Waar de vrije val ophoudt
is niet te zeggen, de kleur van de candle,
alsook de RSI zullen hier indicaties voor
moeten afgeven. Voor nu bezien tot hoever
de beren nog kunnen reiken.
Conditie: Down.
Coaching: laat het zilver maar vallen en
wacht op het moment dat rebound kansen
zich aandienen.

BrentOil future - Steun bij 25,00

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Komt er bij 25,00 een einde aan de vrije
val zoals dat ook in 2016 het geval was?
De indicatoren sturen hier wel op aan. De
swingteller noteert immers op -9 en de RSI
beweegt ruim onder de dynamische OSlijn. De afstand met de gemiddelde lijn is
extreem groot en mag wel worden verkleind
om de spanning onder in het veld te
verkleinen. Komende week een witte candle
zou wat dat betreft niet misstaan.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers doen goeie zaken.
Zij houden twee handen aan het stuur, want
een mogelijk felle rebound hangt in de lucht.
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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
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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.
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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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