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Aan dramatiek, turbulentie en grilligheid geen gebrek op de aandelenvelden. 
Worden correcties of breakouts afgerond? Staan we aan de vooravond van 
zwaar weer? Of is het “Volatiel gespartel” van de spelers een opmaat voor 
wat lente op de velden? Het wordt de beleggers in ieder geval niet makkelijk 
gemaakt. Zij hebben gelukking houvast aan de grafiek, want die herbergt de 
route die het beste gevolgd kan worden. 
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AEX-Index® - Veerkracht bij de bulls

“Het is uitzien naar de eerstvolgende witte candle boven de SMA lijn als eerste indicatie van 
bodemvorming om daarmee het koersritme van hogere toppen en hogere bodems in stand te 
houden”, zo schreef ik onlangs. Deze week wordt hiertoe een dappere en nog steeds volatiele poging 
ondernomen. Wit op de eerste Fibo lijn is een hoopvol signaal dat de bulls zullen overleven. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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DAX® index - Flinke spartelingen

De DAX blijft bewegelijk. Vanaf 
de barrière rond 15.500 ging 
vorige week een flinke afdaling 
van start die de oude steunzone 
rond 14.900 bereikte. Deze 
week een ging het verder naar 
14.500 waar een veerkrachtig 
herstel van start ging dat de 
oude bodemzone rond 15.200, 
tevens de daily SMA zone, 
heeft aangetikt waar weer wat 
verkoopdruk ontstond, een 
waarschuwing voor de bulls en 
het Dashboard noteert dan ook 
nog in de correctiestand.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Afdaling nog valide

De flinke afdaling heeft de zone 
rond 3.500 bereikt. Daar ligt een 
oude bodem van vorig jaar als 
strohalm voor de bulls die deze 
week een rebound poging laten 
zien. De candle heeft inmiddels 
echter lange sprieten en een 
kleine body. Verkoopdruk lijkt 
weer wat te overheersen, en een 
verdere afdaling ligt op de loer.  
Het Dashboard bevestigt met 
negatieve rangen en standen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Stevige bewegingen

Na de consolidatie is ook in de 
Eurostoxx50 een flinke afdaling 
zichtbaar richting het oude 
high waar een veerkrachtig 
herstel van start ging. De oude 
bodemzone wordt nu getest 
rond 4.150 punten. Daarboven 
kunnen er wellicht weer hogere 
niveaus worden opgezocht met 
het vizier op de topzone. Er is nu 
dus sprake van een spannend 
kantelpunt in een wat onstuimige 
markt. Strak navigeren dus. 

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/?q=bel20
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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 S&P500 index - Dreigende beer

Ondanks de flinke opleving, zie 
ik het volgende: Een gematigd 
hogere top, maar koersen onder 
de oude toppen op 4.100. Een 
valse uitbraak dus, die ook nog 
eens werd getest. Vervolgens 
een stevige afdaling en nu 
opnieuw een herstel, dat reikt 
tot de weekly en daily SMA rond 
4.050. Een typisch kantelpunt en 
nu er een spriet in de maak is, 
dreigen lagere niveaus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Technology SX8P - Bodemvorming vanaf 650

De koers van de Sector 
Technology lijkt op te veren vanaf 
de oude topzone rond 650. De 
daily SMA stijgt als teken dat het 
momentum nog altijd opwaarts 
is en de swingteller draait weer in 
de plus waardoor de Up conditie 
weer valide is. Er ligt ruimte voor 
een stijging richting 703. Onder 
650 ligt een afdaling naar 575 
op de loer. Per saldo een prima 
plaatje.

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Topzone bereikt

Het speelveld werd wat breder 
de afgelopen weken en deze 
week zette de markt door richting 
de weerstand op 12.881, waar 
inmiddels een sprietje zichtbaar 
is. De markt moet dus gaan 
laten zien of de zone opwaarts 
doorbroken kan worden. Bij 
verkoopdruk ligt een afdaling 
richting de steun- of SMA zone 
weer op de loer.

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/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Nasdaq-100&u=584&cat=Turbo
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 12, 24 maart 2023     = kans,  = bedreiging

Adyen - Flink gezwiep in de 1250 steunzone, bulls houden stand 

Met veel gevoel voor dramatiek 
proberen de bulls te overleven 
bij de steunzone rond 1250, zo 
te zien lukt dat wel. De koers 
zwiept erg heen en weer, veel 
turbulentie en weinig trend 
dus. Meerdere witte candles 
zijn gewenst om Turbo Long 
posities te overwegen voor 
koopjesjagers. Trendvolgende 
beleggers laten dit fonds 
vooralsnog links liggen, aldus de 
coach. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Aegon - Blijft de steunzone rond 3,80 intact? 

Met een enorme dreun werd 
vorige week de koers in elkaar 
gedrukt tot bijna de 3,80+ 
steunzone. Maar de bulls tonen 
veerkracht, ze vechten terug, 
met als resultaat een witte candle 
deze week. Voor nu bezien of 
de rebound kan aanhouden tot 
de SMA, of dat de bulls met hun 
wilskracht kunnen doorstomen 
naar opnieuw de 5+ zone. Twee 
handen aan het stuur in de 
huidige storm als u meedoet met 
rebound posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ABN AMRO Bank -   Volatiele correctie

De nieuwkomer in de AEX index  
toont een volatiele correctie 
na topvorming bij krap 17,00. 
De eerste Fibo lijn op 13,80+ 
lijkt al weer steun aan te reiken 
gezien de forse witte candle van 
deze week. Als het lukt om nu 
al te bodemen, kan een mooie 
serie hogere toppen en hogere 
bodems van start gaan. Hou 
rekening met veel turbulentie als 
u Turbo Long posities overweegt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=adyen
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/?q=abn amro
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Akzo Nobel - Kleefcandles op een onrustig speelveld

In de afgelopen weken komt de 
koers niet overtuigend van zijn 
plaats. Candles afwisselend wit 
en zwart, hangende aan de SMA 
lijn met wisselende standen bij 
de indicatoren. Het is even niet 
anders, het is wachten op een 
overtuigend signaal waaruit blijkt 
wat de spelers van plan zijn. 
Dan  maar weer Turbo posities 
overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Bulls vallen terug tot aan de SMA lijn

 Volatiel gespartel op dit 
speelveld met de intentie van 
de bulls om op de SMA lijn 
te bodemen om daarmee de 
serie hogere toppen en hogere 
bodems ternauwernood in stand 
te houden. De indicatoren zijn 
niet eensluidend, dus laten we 
vooralsnog de chart volgen. Bij 
een tweede .witte candle kan 
overwogen worden Turbo Long 
posities te openen. Of nu al een 
beetje anticiperen?  Aan u de 
keuze.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Dappere strijd in de 30+ zone,  een afkoeling als extra aanloopje?

“De rem er op bij de rode 
strepen, een terugval naar de 
Fibo grid op 29+ tot 28+ lijkt de 
volgende stap te worden. Een 
gezonde afkoeling, het is uitzien 
naar bodemvorming, het liefst 
bij 28,60 onder het motto ‘oude 
weerstand wordt nieuwe steun’. 
Voor nu dus Turbo Long posities 
opruimen”, zo schreef ik vorige 
week. Ik hoef hier niets aan toe te 
voegen, zij het dat de bulls zich 
moeilijk overgeven. 

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=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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 ASML - De trend kan worden vervolgd

“Het proces van hogere toppen 
en hogere bodems is nog intact, 
dus eerdaags bodemen lijkt 
aannemelijk. De witte candle 
van deze week zou daartoe de 
eerste stap kunnen zijn. Wellicht 
al wat anticiperende Turbo Long 
posities overwegen?”, zo luidde 
vorige week mijn commentaar. 
Deze week een bevestiging 
van dit scenario, de UP status 
is valide, verder opstomen naar 
638+ is aannemelijk. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASR Nederland - Volatiel steunscenario 

Na de forse berentik deze week 
een rap herstel, waardoor een 
‘V-spike recovery’ een haalbare 
optie is voor de nieuwkomer in de 
AEX index. Je zou ook kunnen 
spreken over een charttechnisch 
zeer volatiele trading box met 
35+ als onderkant en 44+ als 
bovenkant. Voor nu bezien of de 
bulls voldoende kracht hebben 
om verder op te stomen. Voor 
koopjesjagers wellicht een 
interessante propositie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Sterke performance van de bulls

Met veel gevoel voor dramatiek 
zorgen de bulls deze week 
voor een verse UP stand op het 
Dashboard. Een prima prestatie 
met kans op een rally naar 435 
als het lukt de 340 passage 
overtuigend uit te nemen. Onder 
in het veld is er ruimte voor een 
correctie tot 300+, gelijk aan de 
1e Fibo lijn. Al met al positieve 
verwachtingen, Turbo Long 
posities mogen dan ook worden 
aangegaan, aldus de DBS. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

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/?q=asr nederland
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1447&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Exor - Bulls vinden steun op de trendlijn

“Het goeie nieuws is dat de 
koers binnen het stijgingskanaal 
blijft bewegen. Dus er zijn weer 
koopkansen als er volgende 
week een witte candle verschijnt 
op de oplopende steunlijn”, 
zo meldde ik vorige week. En 
zie, de witte candle verschijnt, 
het stijgingskanaal blijft 
intact, charttechnisch zijn er 
koopkansen zolang de koers 
boven 73+ blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Trading box tussen 110 steun en 130 weerstand

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. Zijwaarts onder 
de SMA tussen 110 steun 
en 130 weerstand, dat is het 
charttechnische beeld. Het wordt 
tijd dat de bulls in actie komen bij 
de onderlijn van de trading box. 
Bij een witte candle rond 110 
zijn er Tubo Long kansen voor 
koopjesjagers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Bulls rap op weg naar de 80 zone. 

De bulls vervolgen met veel 
enthousiasme hun parade 
richting de 80 zone. Even zag 
het er naar uit dat er getopt zou 
worden rond 75, maar positief 
momentum neemt weer toe. 
Let wel op de RSI die tegen 
de OB-lijn aanschurkt. Bij een 
eerstvolgende zwarte candle 
groeit de kans op topvorming. 
Dan overwegen om al dan niet 
deels Turbo Long posities te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=EXOR&u=16928&cat=Turbo
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=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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ING - Stevige storm, zullen de bulls overleven?

Wat een storm op dit speelveld 
met thans de hamvraag of 
de SMA lijn de klappen kan 
opvangen en de bulls in de 
race kan houden. Deze week 
een zeer volatiele candle, kleine 
body maar superlange sprieten, 
een echte overlevingsstrijd voor 
de bulls. Komende week moet 
blijken of de trend intact blijft of 
dat de beren gaan dreigen met 
een dalende trendfase. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een volatiele correctie, dat mag 
gezegd worden. Op moment 
van schrijven zelfs een +1 stand 
op de swingteller, toch weer 
een aanval op 99+ dan? De 
ondertoon blijft wel positief, ook 
al zou er een terugval komen 
naar 91+. Veel volatiliteit vraagt 
om extra speelruimte, voor zowel 
de beer als de stier. De DBS 
rechtvaardigt het aanhouden van 
Turbo Long posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Bulls goed op stoom, maar een adempauze is gewenst

IMCD - Tussen rood en groen

Het lukt maar niet om boven de 
rode zone rond 157+ te breken. 
Deze week de swingteller 
naar +1  en de DBS opnieuw 
in het groen, maar er is geen 
overtuiging. Zou de SMA lijn 
de bulls in de race houden, of 
dreigt er een trendbreuk?  Op 
dit moment is er sprake van min 
of meer stabilisatie tussen rood 
en groen, als u begrijpt wat ik 
bedoel.  We wachten op een 
duidelijk signaal uit het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 12, 24 maart 2023

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Aanzwellende berendruk 

Onlangs wees ik al op het 
opdrogen van de rebound en 
dus het verzilveren van rebound 
posities. Deze week wijzigt er 
niet veel in het charttechnische 
beeld. Kleine candles, maar 
wel iets meer berendruk met 
een tweede blauwe DBS staaf. 
Zolang de koers onder 16,85 
noteert, is een afdaling naar 12+ 
aannemelijk. Bescheiden Turbo 
Short posities ter overweging. 

KPN - Bulls pauzeren, milde correctie vooralsnog

Stabilisatie rond 3,25 in 
afwachting van een nieuwe 
significante koersbeweging, dat 
is momenteel de charttechnische 
situatie. Een milde correctie 
naar 3+ is mogelijk, maar ook 
een uitbraak boven 3,30+. Even 
aanzien wat de spelers van plan 
zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Bulls zwaar onderuit

“Krak, de dalende trend wordt 
vervolgd, het proces van lagere 
toppen en lagere bodems kan 
worden vervolgd met zicht op 
33+ als haalbaar koersdoel”, zo 
schreef ik vorige week. Welnu, 
in één klap de 33+ zone bereikt, 
dat is nou ook wel overdreven, 
wat een berentik! Meteen zwaar 
OS, dus een rebound zou de 
volgende stap moeten zijn. 
Volgende week een witte candle? 

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=800&underlying=KPN&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
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RELX - Bulls prikken noordwaarts op Uncharted Territory

De bulls gaan deze week flink 
tekeer om de koers opnieuw 
noordwaarts te stuwen. Wat 
een dramatiek op het veld, 
spannende strijd met thans de 
RSI tegen de dynamische OB 
lijn. Wat gaan de bulls doen? 
Ze begeven zich inmiddels op 
“uncharted territory”, ze zijn 
nog nooit zo hoog geweest. Dit 
impliceert dat bij een zwarte 
candle (deels) XL overwogen 
kan worden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Prima trendscenario

Een klassiek trendscenario is 
gaande. Dat wil zeggen, eerst de 
breakout naar 79+, gevolgd door 
een pullback die keurig opdroogt 
op de eerste Fibo lijn met deze 
week een Bulish Engulfing 
patroon en de swingteller op 
+1. Het kan bijna niet anders 
dat de bulls aanzetten richting 
79+. Turbo Long posities ter 
overweging. 
Dit scenario noem ik overigens 
het Fibo38-ABC handelsplan. 

Randstad - Flink gespartel richting de Fibo grid

Lange candles, lange sprieten, 
swingteller op -2, maar wel steun 
op de 1e Fibo lijn en een RSI die 
wil opveren vanaf de 50-lijn. Zou 
de correctie nu al opdrogen? 
Kan de trend nu al worden 
vervolgd?  Laten we komende 
week even afwachten om dan te 
bepalen of anticiperende Turbo 
Long posities overwogen kunnen 
worden.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=relx
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
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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Unilever - Adempauze voor de bulls

Er tekent zich een trading box 
af met aan de bovenkant de 
48+ weerstandzone en aan de 
onderkant zo mogelijk 45+ als 
steunzone. Dit alles binnen een 
langere termijn grillige uptrend. 
Dit zou je een adempauze voor 
de bulls kunnen noemen. Het 
is even aanzien wat de spelers 
verder van plan zijn, het ziet er 
thans redelijk neutraal uit. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Wat een veerkracht bij de bulls!

Een klassiek trendscenario is 
gaande. Dat wil zeggen, eerst 
de breakout naar 24+, gevolgd 
door een pullback die keurig 
opdroogt op de eerste Fibo lijn 
met deze week een witte candle 
en de swingteller op +1. Het kan 
bijna niet anders dat de bulls 
aanzetten richting 24+. Turbo 
Long posities ter overweging. 
Dit scenario noem ik overigens 
het Fibo38-ABC handelsplan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Shell PLC - Negatieve overgangsfase

Het lukt de bulls niet om boven 
de SMA lijn te blijven. Ondanks 
de witte sprietencandle is er 
sprake van een negatieve 
overgangsfase. De beren 
dreigen met een dalende trend, 
maar de RSI kan de bulls in de 
race houden. Komende week 
een witte candle klevend aan 
de SMA lijn is gewenst om een 
trendbreuk af te wenden. Het zal 
spannend worden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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/?q=universal music group
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=shell
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 12, 24 maart 2023

 
Weet u wat de ultieme droom is van een speculant? Dat de 
oorspronkelijke aankoopkoers nog een keer op het scherm verschijnt. U 
begrijpt het, de verlies-latende transactie had al lang gesloten moeten 
zijn, dan maar hopen op enige genade van de markt.  
Toch zijn er situaties denkbaar dat een minder speculatief  ingestelde, 
maar wel dynamisch actieve belegger een verliespositie nog even laat 
staan. Dan wordt het een op-goed-geluk transactie. Wanneer is dat 
toegestaan? 

Plan van aanpak
Ik vertel geen nieuws dat actief  beleggen best wel een arbeidsintensieve 
aangelegenheid is, zelfs als je puur en alleen (chart-) technisch belegt. 
Uiteraard is er een handelsplan, ofwel een plan van aanpak om tot een 
transactie te komen. Daar zijn boekenkasten vol over geschreven. Ik 
beperk mij tot de opmerking dat een handelsplan mag bestaan uit enkele 
objectieve trend- en sentiment metingen, aangevuld met een subjectief  
charttechnisch sausje. Dit impliceert dat je dagelijks de metingen moet 
laten uitvoeren, wij doen dat voor u met onze Dashboard Beleggen 
Methodiek en dan specifiek de DBS indicator. Daar voegen we chart 
elementen aan toe om het scenario te completeren. In dit laatste schuilt 
het gevaar van een op-goed-geluk transactie. 

Hopen op betere tijden
Stel er staat een long positie uit met duidelijk gedefinieerde Risk Reward 
grenzen. Maar dan gebeurt er plotsklaps iets in de markt, waardoor in 
één klap de koers flink onderuit gaat. Met veel gevoel voor dramatiek 
slaat de beer toe, waardoor er direct sprake is van zwaar overdreven 
sentiment onder in het veld. Een veel te zware afstraffing, veelal geduid 
door onze oranje MRI candle in combinatie met een diepe OS reading op 
de RSI. Dit moet tot een reactie uit het stierenkamp leiden, teneinde de 
overspannenheid weg te poetsen. Je neemt dan de beslissing om daar 
even op te wachten, ‘fingers crossed’ dus. 

Een voorbeeld van een op-goed-geluk transactie is de setup op de 
weekchart van NN Group, hiernaast afgebeeld.

Op-goed-geluk transactie NN Group

Op-goed-geluk transactie

Wolters Kluwer - Bulls goed op stoom in een recordregen

De bulls razen lekker door, 
ze bewegen op ‘uncharted 
territory’, ze zijn nog nooit zo 
hoog geweest. Voor nu bezien 
wanneer er getopt gaat worden. 
De kans hierop neemt toe nu 
de swingteller de upswing heeft 
afgerond en de RSI de OB-lijn 
nadert. Bij een eerstvolgende 
zwarte candle is het dan ook 
te overwegen om (deels) wat 
winsten te verzilveren.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Regelmatig publiceren we diverse video updates zoals de 
Daily Coaching Video met de AEX, DAX en extra tip, Turbo 
Tijd Setups en Rendement Certificaten Setups, danwel een 
analyse voor De Aandeelhouder of ABM Financial News. 
Extra TA inspiratie voor de actieve belegger, op zoek naar 
tips en coaching. Alle video’s kunt u terugzien op:
Daily Charts Video’s (klik om te openen) 
De Aandeelhouder
BNP Paribas TA Beleggingskansen

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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJg9B1K5ZHw_I0E27cF0jBPLgv1U-bbVE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5lMb3AILMTAr67SKn9eOyLioPGQOCDK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJg9B1K5ZHw8JQkyxsEWGZhZvQojftDYh://
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ALLFUNDS - Vallen de bulls door de mand?

De nieuwkomer in de AMX 
toont de karakteristieken van 
een trading box waar de 
bulls uit dreigen te vallen. Bij 
koersvorming onder 6,00, 
gevoed door de negatieve 
rangen en standen bij de 
indicatoren, is een koersval naar 
de 3+ zone aannemelijk, de box 
kan dan immers naar beneden 
worden gespiegeld. Slechts en 
alleen bij koersvorming boven 6+ 
blijft de trading range intact. 

Aperam - Opmaat voor verse uptrend

Een klassieke trendomkeer 
met een grillig randje, zo wil ik 
het huidige charttechnische 
beeld benoemen. Deze week 
een poging om de pullback af 
te ronden op de SMA lijn en 1e 
Fibo lijn, waarna koers gezet 
kan worden richting 38+ en 40+ 
daarna. Onder 30,75 verzwakt 
het beeld. 
Nu wat anticiperende Turbo Long 
posities ter overweging. 

Flow Traders -  Start uptrend, vervolg stijgingskanaal

Dit fonds profiteert van de heftige 
turbulentie op de beurs, dat weet 
u. Deze week dan ook een ferme 
stierenstoot boven de SMA lijn 
als eerste stap in een nieuwe 
uptrendfase. RSI bijna tegen 
de OB-lijn, dus een pulback is 
aanstaande. Na een succesvolle 
retest van de SMA op 24+ zijn 
er mooie koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aperam
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=flow traders
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 12, 24 maart 2023

JDE Peets - Gaan de bulls er van door? 

Het thema “Volatiel gespartel” 
is wel degelijk van toepassing 
op de spelers op dit veld. De 
stieren staan te trappelen om 
noordwaarts uit te breken om 
vervolgens op te stomen naar 
ruim 30. Boven de eerste rode 
streep op 28,22 zijn er dan ook 
Turbo Long kansen voor de 
liefhebbers. Een voorwaardelijke 
setup derhalve. 

TKH Group - Bulls completeren het Hoofd-Schouder patroon

Ik kom nog even terug op 
het eerder gemelde Hoofd-
Schouder  bodempatroon. De 
contouren staan ingetekend, 
de bulls zijn bezig met het 
laatste stukje van het patroon, 
te weten het bereiken van de 
koersdoelstelling rond 50,00 
(afstand hoofd-neklijn naar boven 
spiegelen op de neklijn). Wie 
weet nog wat witte candles, zo 
niet, dan maar wat Turbo Long 
winsten verzilveren. 

Van Lanschot - Mooie top, nu eerst een dip

De nieuwkomer in de AMX toont 
een mooi glooiend koersverloop 
met thans topvorming rond 
28,00, waarna een correctie 
mag volgen tot 25 of zelfs tot 23, 
zonder dat de trend in gevaar 
komt.  Een gezonde en normale 
correctie om de afstand met de 
SMA lijn te verkleinen. Wacht op 
een nieuwe lagere bodem voor 
betere Enter Long kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

-fithttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=JDE Peet's
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=tkh
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=
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Alstom - Strandt de pullback rond het kantelpunt?

Recent werd de topzone rond 
26+ opwaarts doorbroken. De 
bulls konden geen stand houden, 
getuige de dubbele top rond 28+ 
en een afdaling terug in de oude 
range tussen 16 en 26 volgde. 
Inmiddels staat de koers rond 
de oude bodem en de SMA die 
tevens opwaarts krult, een mooie 
plek voor een bodem. Een rit 
richting 26 danwel 28+ is goed 
mogelijk, wellicht even wachten 
op wat hogere niveaus. Alstom 
kan in ieder geval op de watchlist. 

Autozone - Wachten op wit

Een prima patroon met hogere 
toppen en hogere bodems 
waarbij regelmatig ook zijwaartse 
fasen binnen de uptrend 
zichtbaar zijn. De afgelopen 
maanden is er sprake van een 
range tussen 2.300 en 2.600. 
Daarbij is de koers nu aanbeland 
rond de steunzone. Een bodem 
in het gebied boven 2.200 lijkt 
koopwaardig, het is nu een 
kwestie van “Wachten op wit” op 
de weekgrafiek.

D‘Ieteren Group - Twijfel rond de steunzone

De afgelopen maanden is er 
sprake van een meer zijwaarts 
koersverloop binnen een nog 
stijgende trend. Recent werd 
getopt op 193+, waarna de 
koers een correctiefase startte, 
die thans is aanbeland rond de 
voorliggende topzone, net boven 
de SMA die op krap 160 ligt. 
Een prima plek voor een bodem. 
Deze week is een candle met 
sprieten en kleine body in de 
maak, en dat betekent twijfel 
in de markt. Meer wit is dus 
gewenst voor Turbo Long 
posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=alstom
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=autozone
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=d´ieteren
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 12, 24 maart 2023

GBP/USD - Stapsgewijs hoger

Het Pond krabbelt wat op. Er is 
inmiddels sprake van een brede 
trading range tussen grofweg 
1,1800 en 1,2500. De afgelopen 
weken kwam de koers nauwelijks 
van zijn plek, maar inmiddels zijn 
er hogere niveaus zichtbaar. De 
indicatoren noteren logischerwijs 
afwisselend in de plus en de min. 
Actieve beleggers kunnen korte 
ritjes overwegen, de daggrafiek 
is daarvoor wellicht meer 
geschikt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Gematigd hoger

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers laat deze week hogee 
niveaus zien nadat er lange 
tijd stabilisatie zichtbaar was 
net boven de dalende weekly 
SMA die nu logischerwijs wat 
afvlakt. De swingteller draait 
in de plus en de koers staat 
ook weer boven de daily SMA. 
Er ligt ruimte voor een stijging 
richting de topzone 1.1033. Bij 
verkoopdruk ligt het vangnet 
rond de oude bodemzones rond 
1.0450. Turbo Long posities 
krijgen volgens het Dashboard 
de voorkeur.

Een vlucht in obligaties werd 
recent zichtbaar, geïllustreerd 
door een flinke witte candle op 
de weekgrafiek vorige week. 
Deze week reikte de koers tot 
de topzone op krap 141, maar 
inmiddels is een ‘Long legged 
Doji zichtbaar als teken van twijfel 
in de markt. Eerst maar kijken 
welke richting de markt kiest.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Topzone aangetikt

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=gbp/usd
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/?q=BUND future
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Chart Navigator - Grondstoffen                                                                                                                         week 12, 24 maart 2023

Goud - Bulls rond het high

De topzone rond 2.000 is 
bereikt. Na wat terugval richting 
de voorliggende top staat de 
koers inmiddels weer rond 
het niveau. Daarboven lonken 
de highs op krap 2.090. De 
markt is onstuimig, dus de bulls 
kunnen zomaar hogere niveaus 
afdwingen. De indicatoren 
noteren in de plus, waarmee de 
Up conditie bevestigd wordt op 
het Dashboard.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Inmiddels is de ‘range’ 
neerwaarts verlaten en werd 
het recente low rond 75+ tevens 
neerwaarts doorbroken. Er is wel 
wat herstel zichtbaar, getuige de 
magere witte weekcandle die 
rond het low op 75 noteert. Een 
herstel richting grofweg 80 is 
goed mogelijk, maar per saldo 
domineert de beer op het lange 
termijn speelveld.

BrentOil future - Licht herstel binnen dalende trend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Rond 20 is een bodem geplaatst 
waarna een herstelfase van start 
ging die inmiddels de topzone 
rond 25 in het vizier heeft. De 
swingteller op +2 boven een 
vlakke weekly SMA. Wellicht dat 
er wat haperingen ontstaan in de 
zone 24/25, voor nu maar even 
aankijken of de bulls overeind 
blijven. Tot er signalen van 
topvorming zichtbaar zijn, kunnen 
Turbo Long posities worden 
aangehouden.

Zilver - Up conditie valide

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/?q=brent future
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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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een 
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest 
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s 
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Disclaimer
Nico Bakker 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, 
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https://www.bnpparibasmarkets.nl/disclaimerbeleggingsaanbevelingen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/disclaimerbeleggingsaanbevelingen

