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De aandelenmarkten liggen er spannend en goed gemutst bij. Kortstondige 
correcties worden opgevolgd door rappe bewegingen richting rode 
strepen. Wat dat betreft is er een enerverende “Strijd aan de top” gaande.  
Hamvraag is uiteraard of de euforie wordt getemperd, of dat de bulls meer 
lentekriebels krijgen en geenszins van plan zijn terrein prijs te geven. Check 
de charts maar, want daar zit het antwoord in verpakt. 
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Stuwende stieren
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 AMG, BAM, Brunel, 
Heijmans, Sligro en Wereldhave uit het Small-
cap universum. Deze charts tonen elk hun 
eigen strijd aan de top. Hoe ernstig is de 
berendreiging? Bijkopen of  uitstappen? 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas België 
universum drie titels die aansluiten op het 
thema van deze week, te weten Bpost, Dieteren 
en Econocom. De bulls zegevieren, maar er 
dreigt ook een correctie. De sectorkeuze valt 
op ‘Construction & Materials’ waarvan de index 
mooie koopkansen aanreikt.  
Op de intermarket speelvelden zie ik wat 
terughoudende bewegingen. EuroDollar 
vervolgt zijn correctie, Goud neemt een extra 
aanloopje in de reboundfase, Zilver verliest wat 
glans, op het BrentOil speelveld zie ik de start 
van een correctie fase en de EuroBundFuture 
probeert op te krabbelen richting zijn weekly 
SMA op 173. 

Meer en meer beleggers weten de weg te 
vinden naar het Dashboard Beleggen (DB)
en onze publicaties en services. Zij omarmen 
dus de technische analyse als methodiek om 
koersverwachtingen te kunnen definiëren.  
Nu zijn er boekenkasten vol geschreven over 
technische analyse in al zijn facetten. Op 
verzoek van vele DB aanhangers zal ik in de 
TA Coaching Rubriek een lijst presenteren van 
boekwerken waarvan ik vind dat die de moeite 
waard zijn om te lezen als je je als beginner of  
gevorderde TA belegger verder wilt bekwamen 
in de wondere wereld van technische analyse. 
 
BNP dagelijkse video boodschap
Wist u dat er op de homepage van BNP 
Paribas Markets dagelijks twee video’s staan 
die uitermate interessant zijn voor korte termijn 
actieve beleggers? De ene video, Markets 
Update, geeft een korte toelichting op actueel 
fundamenteel nieuws. De andere video, Daily 
Charts, geeft een korte duiding van de AEX 
en DAX index. Ga eens naar BNP Paribas 
Markets en bekijk de video’s. 

In verband met het lange Paasweekend is 
er op vrijdag 2 april geen Chart Navigator. 
Eerstvolgende editie verschijnt op 9 april.  
Prettige Paasdagen!

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/
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AEX-Index® - Bulls houden stand     Op moment van schrijven prikken de bulls boven 690....

Er is een spannende strijd gaande tussen 
de groene streep op 648 en de rode streep 
op 689. De huidige candles kleuren wit, 
swingteller deze week naar een +1 stand, 
dus de druk op de weerstand kan worden 
opgevoerd. Maar komt er ook een uitbraak, 
dat is de hamvraag. Gaat het lukken om de 
rode lijn te slechten en daarmee ruimte te 
scheppen naar 700+, of komen de beren 
terug met een zwarte candle? Dan kan 
immers een afdaling naar 650 volgen. Al 
met al een spannende strijd. 

Conditie: Up. 
Coaching: uitstaande koopposities strak 
monitoren en even aanzien wat er gaat 
gebeuren bij de rode streep. 

DAX® index - Voortzetting uptrend

De uptrend werd recent voortgezet waarbij 
logischerwijs de indicatoren in de plus 
zijn gedraaid, dus op het Dashboard is de 
Up Conditie valide. De daily SMA volgt de 
opwaartse beweging met hogere toppen en 
bodems vooralsnog keurig. Enige terugval 
tot circa 14.000 punten is daarbij toegestaan 
binnen het huidige marktritme, daaronder 
dreigt een diepere correctie. Maar voorlopig 
blijft de opmars dus nog in stand al zijn er 
momenteel wel wat haperingen zichtbaar in 
de relatief kleine candles.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden, overweeg een trailingstop 
onder circa 13.800 voor lange termijn 
posities.

Chart Navigator - Indices     week 12, 26 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 - Niet zomaar hoger

Op het Dashboard staat de Up conditie 
vanwege de swing +3 en een koers die ruim 
boven de SMA noteert. Charttechnisch is 
er tevens nog sprake van een uptrend. De 
recente steun noteert op 3.723+. Maar een 
waarschuwing is wel op zijn plaats. Er ligt 
immers nogal wat ruimte tot de SMA zone 
en het momentum neemt wat af. Toch blijft 
4.000 punten nog in het vizier. De zone 
rond 3.700+ moet dus intact blijven om het 
plaatje positief te houden.  

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

Sectorkeuze: Construction & Materials SXOP - Trendbreuk ultra lange termijn?

Naar het schijnt naast Food & Beverage 
de favoriete sector van Bob de Bouwer. 
Construction & Materials. En kijk die 
eens lekker op dreef zijn. Voor het gemak 
vergeten we begin 2020 maar even, dat is 
inmiddels al weer goedgemaakt. Recent 
een opwaartse uitbraak en thans een 
pullback die steun lijkt te vinden op de 
voorliggende top. De SMA noteerde lange 
tijd vlak maar krult nu weer opwaarts. Al met 
al een prima voortzetting van de uptrend.

Conditie: Up
Coaching: aankopen ter overweging met 
een stop onder grofweg 515 voor de lange 
termijn speler.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 12, 26 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Nieuwe highs in het verschiet

De zone van meerjarige highs was nipt 
doorbroken, maar de koers duikt er weer net 
onder. De uptrend blijft echter in stand nadat 
recent de bulls de handschoen al weer 
oppakten. Daarbij staan alle indicatoren 
in de plus. Swing +8 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.

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 12, 26 maart 2021     = kans,  = bedreiging

Adyen - Rustige correctie

Er wijzigt niet veel in het charttechnische 
beeld. Beer en stier zwiepen heen en 
weer in de 1850 zone met de swingteller 
een tandje lager in correctiestand en de 
RSI dicht bij de 50-lijn en tevens OS-
lijn. Dit laatste impliceert dat binnenkort 
bodemstampers in actie kunnen komen. 
Dit impliceert dat de huidige correctie mild 
van aard is en de trend geenszins in gevaar 
komt. Een minpunt is wel de negatieve 
divergentie op de RSI. Dat zou voor 
verrassingen kunnen zorgen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: trendvolgers wachten op 
het moment om nieuwe of additionele 
koopposities te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Einde upswing

“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”, zo schreef 
ik vorige week. Deze week bewegen de 
spelers nerveus over het veld. Wellicht nog 
wat stapjes richting de rode streep, of toch 
afdalen naar de Fibo grid. De upswing is in 
ieder geval afgerond. 

Conditie: Up. 
Coaching: er dreigt een correctie, dus deels 
wat winst verzilveren is te overwegen. 

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

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
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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                   week 12, 26 maart 2021

Akzo Nobel - Uitbraak van de bulls

“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”, zo meldde ik vorige week. 
Welnu, deze week wordt opnieuw een witte 
candle geplaatst, de breakout krijgt een 
mooi vervolg. De RSI zal binnenkort aan 
moeten geven, samen met de kleur van de 
candle, wanneer de retest naar 91+ kan 
aanvangen, want dat wordt de volgende 
stap van de spelers. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Lichte hapering

De trend als zodanig is opwaarts gericht, 
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. 
Vandaar ook de lichte hapering deze week.  
De RSI toont een negatieve divergentie, dat 
kan leiden tot een onderhuidse ontwrichting 
van de trend. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden maar pas op voor de beer die  
zich dreigend kan opstellen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Bulls back in business

De FIbo grid houdt d bulls prima in de race. 
Reeds op 200+ kwamen bodemstampers 
in actie, deze week zetten ze de derde witte 
candle neer, zo lijkt het, met de swingteller 
mogelijk naar +1. De UP status keert terug 
op het Dashboard, de aanval richting de 
rode streep op 254+ is ingezet. Een en 
ander impliceer een duidelijk speelveld 
tussen 196,50 steun en 254,90 weerstand, 
dit zou overigens een trading range kunnen 
worden, maar dat is van latere zorg. Voor 
nu de verse bullenparade volgen. 

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

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=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=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 12, 26 maart 2021

ASR Nederland - Bulls nog even aan zet

Al geruime tijd beweegt de koers in een 
stijgingskanaal naar hogere niveaus. Nog 
even en de bovenkant van het kanaal wordt 
aangetikt, alwaar ook een rode streep ligt. 
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 - Felle stierenstoot

De recent gestarte correctie is van korte 
duur, zo blijkt. Reeds op de eerste Fibo lijn 
rond 426 kwamen de kopers in actie met 
deze week een felle stierenstoot richting de 
rode streep op 502,60. Swingteller meteen 
naar +1 en de RSI rap opmhoog. Maar wat 
gaan de bullen doen bij 502+? Passeren 
ze de rode streep om daarmee nieuw 
terrein te betreden? Of haperen ze daar 
en wordt er komende week een zwarte 
candle neergezet? U raadt het al, “Keren of 
passeren voor de bulls”. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers is het een 
spannende fase, wel of niet extra aankopen 
overwegen? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Keren of passeren voor de bulls    Dit fonds is gepromoveerd uit de Midkap

Al geruime tijd is er sprake van een 
stijgende trendfase waarin de bulls de 
koers naar grote hoogte stuwen. In krap 
een half jaar bijna een verdubbeling is een 
prima prestatie, maar houden ze dit vol? 
Deze week wederom een witte candle 
richting de rode streep op krap 68,00. Maar 
wat gaat er gebeuren? Breken de bulls uit 
om vervolgens op nieuw terrein door te 
stomen? Of gaan we een dubbele top zien 
als opmaat voor een terugval naar 55+? 
Door met de trend of overgaan naar een 
trading range, dat is de vraag.

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
koopposities aanhouden, wel even 
oppassen wat er gebeurt bij de rode streep. 

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=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 12, 26 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 bulls aan zet, getuige 
de oplopende candles en de swingteller 
op +2.  Zij kunnen de druk op de rode lijn 
opvoeren en zo mogelijk uit de box breken. 
Keren of passeren bij 150+, dat is het motto 
voor de komende weken.

Conditie: Up. 
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

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. De twee 
recente zwarte candles sturen hier in ieder 
geval op aan. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - Matige bullenactie

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 onlangs. 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: breakout koopposities mogen 
worden aangehouden. Meeliften totdat een 
zwarte candle verschijnt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 12, 26 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 
met een milde OB-Down cross. 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. Een strakke navigatie is 
gewenst. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Negatieve overgangsfase

Formeel is een negatieve overgangsfase 
actief waarin de beren zullen proberen 
een dalende trendfase te starten. Eerst 
de  afdaling naar 73- , 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 en noteert de swingteller in het rood, 
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

KPN - Storm op het veld

De bulls geven zich niet gemakkelijk over. 
Ze blijven met veel gevoel voor dramatiek 
en flinke turbulentie hangen boven in het 
speelveld rond 2,90 met de swingteller 
op +2, maar wel met enige negatieve 
divergentie op de RSI. 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 over het hoge jojo-gehalte 
van de koers. 

Conditie: Up.
Coaching: restant koopposities goed 
monitoren in de turbulente koersfase. 

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=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 12, 26 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Positieve ondertoon

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. Momenteel 
hebben de bulls de meeste troefkaarten, 
dus zij genieten het voordeel van de twijfel. 

Conditie: Up. 
Coaching: gezien de positieve ondertoon 
is het gerechtvaardigd koopposities aan te 
houden. 

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, mits zij d rode streep op 41,48 
slechten. Of gaan we topvorming zien?

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Matige correctie

Deze week wordt de correctie vervolgd 
met mogelijk een witte candle met de 
swingteller op -4. 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 te starten. Komende week een +1 
stand op de swingteller zou wat dat betreft 
niet misstaan.

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

   

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=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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RELX - Stieren volop in de race

Vorige week een dappere stierenstap met 
de swingteller naar +1, een prima poging 
om de uptrend een impuls te geven. Deze 
week krijgt dit een vervolg met opnieuw 
een witte candle, swingteller naar +2 en de 
RSI verder opstomend naar de OB-lijn. Nog 
even en de 21,50+ rode zone wordt bereikt. 
Daar toppen zal aanleiding zijn voor een 
pullback naar de krap 20,00 steunzone. 
Of gaan de bulls ons verrassen met een 
uitbraak waardoor er veel stijgingsruimte 
vrijkomt?

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers kunnen 
overwegen wat aankopen te doen. Boven 
21,50+ zijn er additionele kansen. 

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

Royal Dutch Shell - Correctie

Recent is er getopt op 18+, gevolgd door 
inmiddels twee zwarte candles met de 
swingteller op +6, maar komende week 
draaiend naar -1 met deze voortgang. 
De RSI stuurde al aan op een correctie, 
dus de beren nemen tijdelijk het stokje 
over. Kunnen zij de koers in de Fibo grid 
duwen naar 16+ of 15+ of wellicht nog 
lager naar de SMA op krap 14? Gezien 
de trendmatigheid acht ik een hogere 
bodem rond 16+ het meest waarschijnlijke 
scenario. 

Conditie: Up.
Coaching: mogelijk wat meer corrigerende 
berentikken, maar kopen op zwakte blijft 
vooralsnog de gewenste strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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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Unibail Rodamco - Kwakkelen

De stieren tonen de intentie om de druk op 
de rode zone rond 72 tot 76 op te voeren 
en zo mogelijk te passeren, maar het wil 
vooralsnog niet lukken. Twee magere 
zwarte candles indiceren dat een extra 
aanloop nodig is, zo mogelijk naar de SMA 
rond 52+ Kortom, een kwakkelfase op een 
relatief klein speelveld, het is even aanzien 
wie binnenkort overtuigend initiatief toont. 
De bulls genieten hierbij toch nog wel het 
voordeel van de twijfel. 

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities 
zijn gerechtvaardigd. Boven 72+ zijn er 
additionele koopkansen. 

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. Deze week opnieuw een 
witte candle 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

Signify - Bulls stevig in het zadel      Dit fonds is gepromoveerd uit de Midkap

De grafiek oogt bijzonder positief. Hogere 
toppen en hogere bodems boven een 
fier opkrullende SMA lijn in combinatie 
met positieve rangen en standen bij de 
indicatoren wijzen op een sterke positie van 
de bulls in het veld. Deze week plaatsen 
ze een solide witte candle waarmee ze 
‘uncharted territory’ betreden. Ze zijn nog 
nooit zo hoog geweest, toch wel spannend. 
Maar eens bezien wanneer er indicaties 
van hoogtevrees verschijnen. 

Conditie: Up. 
Coaching: mooie grafiek voor 
trendbeleggers. Zij mogen hun koopposities 
aanhouden. 

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=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Menig actieve belegger omarmt de technische analyse als methodiek 
om koersverwachtingen te kunnen definiëren.  Nu zijn er boekenkasten 
vol geschreven over technische analyse in al zijn facetten. Ik 
presenteer een lijst van boekwerken waarvan ik vind dat die de 
moeite waard zijn om te lezen als je je als beginner of  gevorderde TA 
belegger verder wilt bekwamen in de wondere wereld van technische 
analyse. 

Er zijn twee schrijvers die worden gezien als de ‘vaders der technische 
analyse’ en dat zijn John J. Murphy met zijn boek Technical Analysis 
of the Futures Markets en Martin J. Pring met zijn boek Technical 
Analysis Explained. Een goeie derde is Jack D. Schwager met 
Schwager on Futures Technical Analysis. 
Wil je alles weten over koerspatronen dan is het boek Encyclopedia of 
Chart Patterns van Thomas N. Bulkowski absoluut een aanrader. 
Er zijn vele boeken geschreven over het ontwikkelen en testen van 
handelssystemen, een er van is Computer Analysis of the Futures 
Market van Charles Le Beau.
Twee auteurs wil ik noemen die gespecialiseerd zijn in zogenaamde 
Price Action Strategies (dus strategieën op de koers zonder 
indicatoren), dat zijn Linda Bradford Raschke met Street Smarts en 
Jeff  Cooper met Hit and Run Trading I en II.
Uiteraard mogen de boeken over Behavioral Finance en Trading 
Discipline niet ontbreken. De volgende werken mag ik aanraden, te 
weten The Disciplined Trader en Trading in the Zone van Mark 
Douglas en Trading For a Living en The New Trading For a Living 
van Alexander Elder.
Natuurlijk zijn er vele boeken met hun eigen thema over bijvoorbeeld 
Candlesticks, Fibonacci, Cycles en nog veel meer, ga maar Googlen 
op een technisch onderwerp en de boeken rollen over het scherm.

Tot slot de brandende vraag van u welk boek mijn favoriet is. Welnu, 
dan mag ik u trakteren op de volgende vakgrap “Als ik een goed 
boek over technische analyse wil lezen, zal ik het eerst zelf moeten 
schrijven”.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

De TA Boekenkast......

De Technische Analyse Boekenlijst

Learning all the time....

Wolters Kluwer - Bulls aan de leiding

Vorige week een  mooie witte candle op 
de SMA lijn met de swingteller op +1, deze 
week een prima vervolg met opnieuw een 
witte kaars met de stappenteller een tandje 
hoger. De UP status is valide, de bulls 
krijgen de gelegenheid op te stomen naar 
de 78 zone. Daar maar eens bezien wat ze 
verder van plan zijn. De turbulentie is redelijk 
aanwezig op dit speelveld, dus corrigerende 
berentikken kunnen de bullenparade tijdelijk 
dwarsbomen. Hoe het ook zij, de bulls gaan 
aan de leiding. 

Conditie: Up. 
Coaching: 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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AMG - Tijd voor wat afkoeling

In november vorig jaar passeerden de 
bulls de toen nog dalende SMA lijn met 
de intentie een nieuwe uptrend te starten. 
Sindsdien stomen ze op naar hogere 
niveaus met bijna 34,00 als voorlopig 
hoogtepunt. Inmiddels staan er wat zwarte 
candles, staat de swingteller op +7 en 
toont de RSI negatieve divergentie. Hoog 
tijd voor wat afkoeling, ook wel correctie 
genaamd. Terug naar de Fibo grid op 26+ 
tot 21+ om daar ergens te bodemen, dat is 
het meest waarschijnlijke scenario.  

Conditie: Up. 
Coaching: topvorming zwelt aan, hetgeen 
aanleiding mag zijn om koopposities te 
verkleinen. 

BAM - Beren aan zet

Met drie candles op rij, een OB downcross 
in de RSI en mogelijk de swingteller naar 
-1, is vanaf de eerste rode streep op 2,56 
een correctie gaande die kan aanhouden 
tot aan de Fibo lijnen op 1,96 tot 1,59. Een 
gezonde stap terug in een op zich grillig 
proces van hogere toppen en hogere 
bodems. Het zou een sterke zet van de 
bulls zijn als zij bij 1,96 de beren weten te 
stoppen. Dat weten we later pas, nu eerst 
de verrichtingen van de beren volgen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: enige terughoudendheid is op 
zijn plaats. Na een succesvolle correctie zijn 
er weer koopkansen. 

Brunel - Spanning en sensatie

In een rap tempo wordt de koers naar 
hogere niveaus gestuwd met zo mogelijk 
13+ als haalbaar koersdoel. Maar ik zie 
ook dat er sprake is van overdreven 
sentiment hoog in het veld. De oranje MRI 
candles indiceren dat de koers te rap is 
weggelopen van de SMA lijn, de riem 
staat te strak, “hondje moet terug naar de 
baas”, zo omschrijf ik dat wel eens. De RSI 
doet ook een duit in het zakje met zijn OB 
readings. Dus beste bulls, eerst afkoelen tot 
9 of 8, zo luidt de opdracht. 

Conditie: Up.
Coaching: twee handen aan het stuur en op 
tijd wat winsten afromen, want een stevige 
afdaling dreigt. 

     = kans,  = bedreiging
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Heijmans - Zebra top 

Als u goed kijkt, ziet u afwisselend 
blauwe en witte candles in de 13+ zone, 
zijwaarts naar rechts. Laten we dit een 
zebra top noemen, ofwel een stabilisatie 
hoog in het veld. Er is geen sprake van 
overspannenheid, maar de afstand met de 
gemiddelde lijn is wel vrij groot, dus enige 
correctie in de komende weken sluit ik 
niet uit. Onder 13,00 kan de koers verder 
dippen naar de Fibo zone op 11,40 tot 9,75. 
Daar bodemen zal de bulls aansporen 
weer terug te komen in de arena. 

Conditie: Correctie / Up.
Coaching: voor trendbeleggers is het 
pauze. Zij zien even aan wat de spelers van 
plan zijn. Onder 13,00 mogelijk wat winst 
afromen. 

Sligro - Keurige trendfase

De spelers gedragen zich charttechnisch 
uitstekend op dit speelveld. Hogere 
toppen, hogere bodems, positieve 
standen bij de indicatoren, kortom, een 
positieve ondertoon. Maar binnen een 
sterke trendfase is het regelmatig tijd 
voor wat correctie, dat versterkt immers 
de trend. Dat is thans ook het geval. Er 
staan inmiddels twee zwarte candles, 
prima gevoed door de RSI met zijn OB-
Downcross. Afzakken naar de Fibogrid op 
20+ tot uiterlijk 17+, dat lijkt de volgende 
stap van de markt te zijn. 

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

Wereldhave  - Stapje terug

De recente koersbeweging van circa 
10+ naar ruim 15+ is de eerste stap in 
een prille positieve trendfase. De lange 
downtrend vanaf 40,00 lijkt hierdoor 
gekeerd te worden. Maar dan moet er 
nog wel het nodige gebeuren. Kleine 
correcties zijn toegestaan om het proces 
van hogere toppen en hogere bodems 
kracht bij te zetten. Zolang dat gebeurt, 
waarbij de koers niet meer terugvalt onder 
12+, kunnen de bulls hun grip aanzienlijk 
versterken. Al zigzaggend terug naar 40?

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers zijn de 
vooruitzichten positief zolang de koers 
boven 12+ beweegt. 
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BPOST - Spannend

Een spannende strijd tekent zich af op 
de kaart van BPOST. De koers beweegt 
onder net boven de weekly SMA in de 
Correctiefase met inmiddels een steunzone 
rond 7.30. De afgelopen weken werd reeds 
een poging tot bodemvorming ondernomen, 
maar de markt accepteert nog geen hogere 
niveaus. Zodra er witte candles verschijnen 
zijn er wellicht weer mogelijkheden voor een 
rit richting 10+. Er moet eerst maar meer 
bodemvorming zichtbaar worden. 

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

D‘Ieteren - Sinds 1805

Sinds 1805, mooi als dat in je logo prijkt. Het 
getuigt van een prachtige historie. En dat 
is tevens zichtbaar in de koersontwikkeling. 
Inmiddels worden nieuwe highs gevormd 
rond 83+. In verhouding had de 2020 
dip niet eens zo heel veel invloed op het 
aandeel. Natuurlijk, zeker een hele stevige 
correctie, maar we hebben ze een stuk 
erger gezien. Vanaf november werd een 
opmars ingezet die tot op heden in een 
patroon van hogere toppen en hogere 
bodems voortduurt. Een correctie zal geen 
schade aan het patroon veroorzaken zolang 
de zone rond 70 maar intact blijft.  

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden.

Econocom - Uitzoomen

Als we wat uitzoomen op de kaart van 
Econocom dan is een langdurige uptrend 
zichtbaar die averij opliep in 2017. Vanaf 
het hoogste punt op krap 7 ging het toen 
neerwaarts met vorig jaar bodems rond 
1.60. Een flinke afdaling. Inmiddels is de 
downtrend echter opwaarts doorbroken. 
Met de doorbraak boven de zone 2,60 
echt een klassieke breuk. Inmiddels is wat 
hapering zichtbaar rond 3.40. Een afdaling 
naar 2.60 zou niet misstaan charttechnisch. 
Nu eerst maar kijken hoe het spel zich 
verder ontwikkelt. 

Conditie: Up.
Coaching: wellicht wat winst nemen bij meer 
topvorming. Na een dip nieuwe koopkansen.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Bodemvorming gezocht

GBP/USD - Correctie fase

Recent was er al sprake van enige 
correctie. Het leek niets meer dan een 
normale tijdelijke terugval binnen een 
langdurige uptrend, die inmiddels al 
gaande is vanaf halverwege vorig jaar rond 
1.2500. De daily SMA volgde de opmars 
keurig, maar het wordt nu wel spannend. 
Op het Dashboard staat immers al de 
correctiefase en de US Dollar wordt wat 
sterker. Voor nu bezien of de correctie blijft 
aanhouden, wellicht ligt rond 1.3500 wat 
steun.
 
Conditie: Correctie.
Coaching: even aankijken maar.

Euro-Bund future - Kwakkelkaart

Deze week enige verbetering op de 
kwakkelkaart. Net boven 170 is al enige 
weken wat stabilisatie zichtbaar. Na 
een downcyclus in de swingteller en 
twijfelachtige candles staat er nu een witte 
candle op de kaart. met swing +2. Een 
herstel richting 174 lijkt ingezet binnen de 
brede trading range tussen grofweg 167 en 
180. Deze valt tevens binnen de ultra lange 
termijn uptrend waarvoor u de maandkaart 
kunt raadplegen. 

Conditie: Support.
Coaching: bescheiden koopposities ter 
overweging zolang de swingteller in de plus 
noteert.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De afdaling in de EUR/USD blijft in stand. 
Inmiddels swing -6 en spanningsmeter RSI 
onder de 50 zone en onder de dynamische 
overboughtlijn. De nog stijgende SMA en 
steunzone rond 1.1600 wordt genaderd. 
Dient zich daar een steunscenario aan? 
Vooralsnog is immers nog geen sprake van 
bodemvorming. Daar is meer voor nodig. 
Volgende week dan maar een significante 
witte candle?

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopposities 
zijn mogelijk bij meer signalen van 
bodemvorming. Wacht op wit.

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 12, 26 maart 2021

Goud - Beetje herstel

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 opwaarts gedraaid 
vanuit oversold gebied. 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: Support.
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

Nauwelijks nieuws, het beeld blijft weinig 
spannend. Per saldo was er nog wel iets van 
een gematigd opwaarts patroon zichtbaar, 
maar het beeld is wel moeizaam en 
inmiddels meer zijwaarts. 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......

Conditie: Correctie.
Coaching: overweeg een positie aan de  
zijlijn.

Een stevige correctie in de vorm van dikke 
zwarte candles. 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 sprake van 
een correctiefase op het Dashboard maar 
de terugval brengt weinig schade aan het 
opwaartse patroon. Op zoek naar signalen 
van bodemvorming dus. De eerste sprietjes 
zijn zichtbaar.

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

BrentOil future - Correctie Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Zijwaarts 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


