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De aandelenmarkten komen wat op adem na de gigantische afstraffing. Er 
kleurt weer wat groen op menig chart ter illustratie van herstel. Maar pas op, 
het blijft “Bedachtzaam navigeren”, want het zijn opluchtingsrallies.
Er moet veel meer gebeuren om de verminkte grafieken weer enigszins 
toonbaar te maken. Gelukkig is er de Chart Navigator die laat zien waar thans 
de krijtstrepen liggen voor de stier, maar ook voor de beer.     
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27 maart 2020

Rebounders 
“Als het bloed door de straten loopt moet 
je aankopen doen...”, is een bekende 
beurswijsheid. Zowel voor lange als korte 
termijn beleggers zijn er nu best wel leuke 
koopkansen, aangereikt door zogenaamde 
rebounders. Kijk op uw favoriete charts of  dit 
thans het geval is.    
Als te doen gebruikelijk zal ik van zes 
Midkappers of  Small-cappers de grafiek 
duiden. Deze week kies ik voor aantrekkelijke 
rebound kandidaten waarvan de chart 
koopkansen herbergt. Het betreft Aalberts, 
Altice, Basis Fit, BESI, PostNL en Signify.  Kijk, 
lees en oordeel. 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd 
die aansluiten op het thema van deze week. 
Rebound kansen op de weekcharts van 
Colruyt, Nokia en WDP. Bestudeer een en ander 
en oordeel of  u als koopjesjager in actie wilt 
komen in de countertrend beweging. 
Op de intermarket speelvelden zie ik veelal 
nerveuze koerssprongen. Zo zwiept EUR/USD 
flink heen en weer onder zijn SMA lijn. Goud 
en Zilver tonen een zeer afwijkend koersbeeld, 
Brentoil mag zijn vrije koersval rond $25 
afronden en de Euro Bundfuture probeert te 
bodemen op zijn weekly SMA. 

In mijn Dashboard cockpit consulteer ik 
steevast de RSI als spanningsmeter om vast 
te stellen of  er sprake is van overdreven 
sentiment onder of  boven in het veld. Als dat 
namelijk het geval is, dan groeit de kans op 
top- of  bodemvorming en dus een draai in het 
sentiment. Dit laatste breng ik ook sinds kort 
in beeld met oranje MRI candles. Hoe deze 
candles tot stand komen en wat zij ons duiden 
leg ik uit in de TA Coaching Rubriek van deze 
week. Een mooie aanvulling in de cockpit om 
forse koersafwijkingen te detecteren.  

Tijd voor de TA Coaching Video’s? 
Het is hard werken voor menig belegger, 
dat moge duidelijk zijn. Nu komt het er op 
aan te vertrouwen op de grafieken met zijn 
Dashboard indicatoren. Nu is chart reading 
van cruciaal belang om de Corona schade 
te beperken. Wellicht heeft u door de huidige 
omstandigheden extra tijd ter beschikking om 
uw kennis op het gebied van TA en Dashboard 
Beleggen aan te scherpen. Wellicht een 
mooie gelegenheid om mijn TA Coaching 
Video’s (nog) eens te bekijken? U vindt hier de 
instructiefilmpjes netjes gerangschikt. U kunt 
door de serie heen bladeren. Succes!

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/tutorials/technische-analyse-de-basis/
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AEX-Index® - Opluchtingsfase

Na de forse koersval van 632+ naar 389+ 
in tijd van vijf weken, tonen de bulls sterke 
veerkracht. Met een forse witte candle 
bereiken ze deze week de Fibo zone op 
ruim 480 punten. De RSI dreigt al weer met 
een OS- upcross, dus de V-spike rebound 
kan een vervolg krijgen richting 510 tot 
zelfs 540. De rebound is de pullback na 
de trendbreuk, dus het wordt binnenkort 
oppassen voor topvorming, waarna de 
beren opnieuw kunnen toeslaan. Of gaan 
de bulls ons verrassen met een snelle 
terugkeer boven de SMA lijn? Al met al een 
spannende opluchtingsfase.

Conditie: Down.
Coaching: een flinke ontwrichting van de 
chart, maar een ‘recovery’ is in volle gang. 

DAX® index - Bullish Engulfing

De afdaling is gestrand rond de steunzone 
8.500 waar thans een bodem is gevormd 
en een flinke Bullish Engulfing candle in 
de maak is. De vraag is of de bulls het 
volhouden. Wat zijn nu de hobbels op 
de kaart? Rond de oude bodems op 
10.000+ en de Fibonacci zone ligt wellicht 
wat weerstand. Mogelijk keren daar wat 
beren terug. We zullen zien, voor nu het 
herstel scherp blijven volgen al verschijnt 
de Support conditie nog even niet op het 
Dashboard.

Conditie: Down
Coaching: offensieve reboundposities zijn 
gerechtvaardigd. Wel strak blijven navigeren.

Chart Navigator - Indices      week 13, 27 maart 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Stabilisatie fase

Dikke zwarte candles en een massale 
uitverkoop zijn zichtbaar op de weekgrafiek. 
Alle steunniveaus van de afgelopen 
maanden sneuvelden in het verkoopgeweld. 
Op dit moment zijn koersen zichtbaar rond 
3.000+. De witte candles geven hoop, 
maar per saldo is het berengevaar nog niet 
geweken. Het bllijft dus wachten op meer 
tekenen van bodemvorming en herstel. 
Zolang de oude steunzone intact blijft, is het 
beeld positief. 

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is te 
overwegen. Reboundspelers navigeren 
strak.

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 - Veerkracht

De bulls strijden om hun positie te 
versterken. Vanaf krap 2.200 punten is 
een stevige witte candle in de maak, type 
Bullish Engulfing als teken dat een rebound 
van start is. De bulls hebben ruimte tot 
de Fibonacci zone. De RSI laat tevens 
bodemvorming zien, de swingteller blijft 
voorlopig in de min. Voor nu het volatiele 
speelveld kritisch blijven volgen want de 
Corona beer is niet zomaar verdwenen.

Conditie: Down.
Coaching: de overtuigende witte candle 
is een uitnodiging voor offensieve 
reboundspelers die strak hun posities blijven 
managen.

DOW JONES index - Bulls keren terug

De candles kleurden de afgelopen 
weken oranje als teken dat de Dow flink 
‘overspannen’ was. Deze week laten de 
bulls weer van zich horen en inmiddels is 
de Fibonacci zone bereikt en het niveau 
van de oude bodem van eind 2018 weer 
gepasseerd. Daar was de weinig weerstand 
zichtbaar. De Bullish Engulfing die in de 
maak is, is hoopvol, eerst maar kijken of de 
bulls kunnen doorzetten, waarbij het target 
op 24/25.000 punten ligt. Wel uitkijken voor 
topvorming.

Conditie: Down
Coaching: de candle is deze week hoopvol 
voor reboundspelers.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 13, 27 maart 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Bulls keren terug

Met een sterke witte candle veren de bulls 
op vanaf de oude steunzone rond 2.400+. 
Inmiddels al weer koersen rond 2.800+. Dat 
gaat allemaal wel weer heel snel. Rond de 
oude bodem van eind 2018 ligt mogelijk nog 
wat weerstand, daarna kunnen de bulls door 
naar de zone rond 3.200. Dat lijkt allemaal 
nog ver weg. In ieder geval is de afdaling 
voor nu even stopgezet, rustig bekijken of de 
bulls het herstel kunnen volhouden.

Conditie: Down.
Coaching: offensieve reboundspelers zien 
kansen zolang de candles wit blijven.

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=960&underlying=Dow+Jones&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 13, 27 maart 2020

ABNAMRO - Enig herstel

“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”, zo schreef ik vorige 
week. Deze week een dapper vervolg 
met een redelijk lange witte candle en 
een dreigende OS-upcross in de RSI. De 
rebound gaat van start richting zo mogelijk 
de Fibozone rond 10,40 tot 12,90. 

Conditie: Down.
Coaching:  rebounders zien hun kansen, er 
is voldoende ruimte voor herstel. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Prima SMA steun

De bulls waren in de afgelopen weken 
al druk bezig om de SMA als steunlijn te 
testen. Deze week veren ze rap op vanaf 
de dynamische trendlijn om als zodanig 
de uptrend intact te laten. Nog niet een 
volledige UP status op het Dashboard, 
maar dat lijkt een kwestie van tijd. Met deze 
voortgang kunnen de bulls rap opstomen 
naar 900. Hou wel rekening met de nodige 
turbulentie en eventuele berentikken. 

Conditie: Correctie. 
Coaching:  trendvolgende beleggers zien  
de bodemstampers in actie en kunnen 
overwegen alvast wat aankopen te doen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Recovery

“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 recent. En zie, vorige week de eerste 
recovery candle, deze week de tweede. 
Een V-bodem lijkt in de maak, mede 
gevoed door de RSI die boven de OS-lijn 
kruist. Fibo komt in op 2,60 tot 3,20. Maar 
eens bezien tot hoever de bulls reiken. 

Conditie: Down. 
Coaching: rebounders ruiken hun kans 
zolang de candles wit kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 13, 27 maart 2020

Akzo Nobel - Scherpe rebound

Een felle actie roept veelal een felle reactie 
op, zo blijkt ook op deze chart. Wat een 
veerkracht bij de bulls vanaf het corona  
dieptepunt op 47,00, toevallig of niet gelijk 
aan de groene steunstreep. Natuurlijk mag 
de Fibo grid niet ontbreken. Die geeft aan 
dat een opleving naar 63+ tot 74+ tot de 
mogelijkheden behoort. Voor nu bezien of 
de bulls dit tempo volhouden en waar er 
binnenkort getopt gaat worden, want dat 
lijkt de volgende stap te worden. 

Conditie: Down.
Coaching: snel er bij zijn om te kunnen 
profiteren van de rebound. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Zeer turbulente overgangsfase

Er is sprake van veel turbulentie en weinig 
trendmatigheid. De candles hebben 
korte bodies maar lange sprieten, met de 
indicatoren overwegend in een minstand. 
Een negatieve overgangsfase zou je het 
kunnen noemen, in afwachting van een 
nieuwe significante beweging. Steun- en 
weerstandstrepen liggen ver weg, dus daar 
hebben we nu weinig aan. Het is wachten 
op meer duidelijkheid wat de spelers van 
plan zijn. 

Conditie: Down.
Coaching: neem maar een zijlijnpositie in en 
wacht op meer duidelijkheid. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Tijd voor wat herstel

“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”, zo schreef ik vorige 
week. Welnu, de bulls doen een dappere 
poging om te herstellen, ze kruipen terug 
richting de SMA die nu iets onder 15,00 
noteert. Meer wit graag om de rebound 
kracht bij te zetten. 

Conditie: Down.
Coaching: een countertrend beweging is 
interessant voor koopjesjagers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 13, 27 maart 2020

ASR Nederland - Rebound

Ook op dit speelveld een scherpe rebound 
na de forse berentikken tot 18+ aan toe. 
De recovery candle is zelfs een Bullish 
Engulfing patroon, dus een extra stimulans 
om naar de Fibo grid op 25+ tot 30+ op 
te stomen. De afstand met de SMA mag 
worden verkleind. We zullen zien waar er 
binnenkort getopt gaat worden, waarna 
de kans toeneemt dat de beren weer 
terugkeren. Voor nu de rebound volgen.

Conditie: Down.
Coaching: koopjesjagers navigeren 
bedachtzaam over het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML -  Bulls willen overleven

“De bulls zijn nog niet definitief verslagen, 
maar dan moeten ze wel heel rap 
terugkeren met een witte candle boven de 
SMA op 215”, zo besloot ik vorig week. En 
als een Duveltje uit een doosje verschenen 
de bulls weer ten tonele. Een zeer solide 
overlevingscandle wordt geplaatst, wat een 
turbulentie zeg. Voor nu bezien of de bulls 
standhouden en de uptrend daadwerkelijk 
nieuw leven gaan inblazen. 

Conditie: Down.
Coaching: offensieve trendbeleggers 
kunnen overwegen alvast wat aankopen te 
doen, ook al staat het Dashboard niet op 
groen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI -  Trampoline chart

Zo, dit noemen we een trampoline chart. 
Na de felle tik tot 50,00 in een stap weer 
terug bij de SMA lijn. Heel duidelijk een 
slippertje van de stier. Deze week een 
witte kleefcandle als overlevingsstrijd 
van de bulls. Komende week graag een 
bevestiging waaruit blijkt dat de uptrend 
kan worden hervat. Hou rekening met de 
nodige turbulentie. 

Conditie: Down. 
Coaching:  spannende fase waarin moet 
blijken of de bulls standhouden boven de 
SMA. Zo ja, dan zijn er koopkansen voor de 
trendvolgende belegger. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 13, 27 maart 2020

DSM - Breakout en pullback 

Vooralsnog een klassieke trendomkeer, zo 
lijkt het. Eerst een breakout onder de SMA 
lijn tot 80+, gevolgd door een pullback 
die nog in volle gang is. De koers mag 
aantrekken tot aan de SMA lijn op 107 om 
deze als weerstand te testen. Topvorming 
tegen of nipt onder 107 zal de trendbreuk 
valideren en de beren aansporen een 
proces van lagere toppen en lagere 
bodems te starten. Of gaan de bulls ons 
verrassen met een crossover? 

Conditie: Down. 
Coaching: rebound posities strak bewaken 
als er indicaties van topvorming verschijnen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Dappere SMA strijd

“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!”, zo meldde 
ik vorige week. Deze week doen ze het 
beter. Een forse overlevingscandle wordt 
geplaatst, ze willen de trend nieuw leven 
inblazen, zo lijkt het. Volgende week een 
bevestiging? 

Conditie: Correctie. 
Coaching: voor trendvolgende beleggers ziet 
de grafiek er hoopvol uit. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Hangstieren bij 70

Veel fondsen tonen een felle rebound, niet 
bij Heineken. Er zijn wel bodemstampers 
actief in de 70-zone getuige de witte 
candles, dus dat ziet er wel hoopvol uit. De 
afstand met de SMA is te groot, de MRI 
candles tonen dit aan, dus een significante 
stap noordwaarts lijkt wel de volgende stap 
te zijn. Maar eens bezien of de bulls dit 
binnenkort oppikken. 

Conditie: Down.
Coaching: nog even geduld betrachten, de 
inspiratie voor een rebound is er nog niet 
echt. 

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=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 13, 27 maart 2020

ING - Herstelpoging

Ook op dit speelveld is een rebound 
beweging gestart die mag aanhouden tot 
aan de Fibo grid op 6,77 tot 8,35. U ziet, in 
deze situatie moet je de Fibo grid gebruiken 
om koersdoelen te kunnen detecteren. 
De candles kleuren nog oranje, dus er is 
nog sprake van overspannenheid onder in 
het veld. Maar de RSI is van plan dit weg 
te poetsen, zo lijkt het. Het is uitzien naar 
topvorming onder de SMA lijn om daarmee 
de trendomkeer te bevestigen. 

Conditie: Down.
Coaching: strak navigeren als je rebound 
posities bent aangegaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Koersval wordt geremd

“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”, zo schreef ik vorige 
week. Deze week een mooi vervolg van 
de rebound richting de Fibo grid op 64+ 
tot 72+. Hamvraag is uiteraard wanneer 
er getopt gaat worden om daarmee de 
trendbreuk te valideren. Of gaan de bulls 
ons verrassen? 

Conditie: Down.
Coaching: rebounders zien hun kansen, zij 
volgen met belangstelling de bullenparade. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Licht negatieve overgang

De nieuwkomer in de AEX bevindt zich in 
een licht negatieve overgangsfase. Witte 
candles onder de SMA lijn en een OS-
Up cross bij de RSI sturen aan op een 
pullback richting de SMA op 80+. Lukt 
het de bulls om weer boven de SMA te 
komen om daarmee een trendbreuk af te 
wenden? Of wordt er binnenkort getopt 
waarna de beren het stokje overnemen om 
daadwerkelijk een serie lagere toppen en 
lagere bodems te starten? 
Spannende fase.

Conditie: Down. 
Coaching: korte reboundkansen, strak 
navigeren, oppassen voor de beer.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 13, 27 maart 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Sterk herstel

Een scherpe koersdaling tot aan de groene 
steunstreep op 28+, gevolgd door een 
felle opleving richting de SMA lijn. Dat is in 
het kort wat er onlangs is gebeurd. Deze 
week ook een duit in het zakje door de RSI, 
dus het zal spannend worden binnenkort. 
Toppen tegen de SMA lijn of gewoon 
een crossover? We zullen zien wat de 
spelers voor ons in petto hebben in deze 
spannende overgangsfase. 

Conditie: Down. 
Coaching: pas op als de ingezette rebound 
opdroogt in de 38-40 zone, want dan wordt 
de trendbreuk gevalideerd. 

NN Group - Rustige rebound

Een van mijn coaching regels luidt “Wacht 
op wit..” als er sprake is van een forse 
koersval en dat er wordt uitgekeken naar 
een herstelbeweging. Welnu, die regel is 
thans valide op dit speelveld. Vanaf 20+ 
is vorige week de eerste witte candle 
geplaatst, deze week wordt de tweede 
toegevoegd, zo lijkt het. Een voorzichtige 
rebound is gaande richting de Fibo zone 
op 26+ tot mogelijk ruim 30. Voor nu bezien 
tot hoever de bulls kunnen reiken. 

Conditie: Down. 
Coaching: rebound pogingen mogen 
aanleiding zijn om offensieve koopposities 
te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Reboundfase

“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 
wordt 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”, zo schreef ik 
vorige week. Deze week een mager vervolg  
van de rebound, enige hapering in de Fibo 
grid. Voor nu dus aanzien of de rebound 
klaar is of dat dit een korte pauze is. 

Conditie: Down.
Coaching: countertrend spelers zien hun 
kansen, zij houden wel rekening met hoge 
turbulentie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 13, 27 maart 2020

RELX -  V-spike

De grafiek toont een mooie V-spike, ofwel 
een felle opleving na een forse afstraffing 
binnen korte tijd. Veerkracht bij de bulls, 
trampoline sprongen, geef het een naam. 
Belangrijker is de vraag wat er verder gaat 
gebeuren. Meer rebounding tot aan de 
SMA lijn? Topvorming onder de gemiddelde 
lijn? Of juist een crossover met de SMA om 
een trendomkeer af te wenden? Voor nu 
eerst de rebound maar eens volgen. 

Conditie: Down.
Coaching: een felle rebound is ingestart, 
spannende propositie voor koopjesjagers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Beetje rust 

In de afgelopen 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 tweede witte 
candle te plaatsen. Zowaar een poging 
om verder 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. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Weer wit

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 op te veren vanaf de 50+ zone, 
getuige de tweede witte candle die in de 
maak is. De stierenstoot is fel, met deze 
voortgang staat er binnenkort weer 70+ op 
het scherm. We zullen zien. 

Conditie: charttechnisch licht positief. 
Coaching:  mits de candles wit blijven, zijn 
er EL kansen. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 13, 27 maart 2020

Unibail Rodamco - Strakke katapult

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, maar dit kan lang 
aanhouden.

Conditie: Down. 
Coaching: enige veerkracht bij de bulls is 
zichtbaar. Uitstaande short posities strak 
bewaken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Overtuiging ontbreekt

Enkele weken terug een grote zwarte 
candle door de SMA lijn, de start van 
een breakout beweging. Vervolgens naar 
niveaus onder 40 waar een bodem is 
neergezet en thans is de rebound gaande 
met koersen rond 42+. Toch ontbreekt de 
overtuiging deze week. Kunnen de bulls de  
pullback doorzetten of volgt een afdaling 
onder de 40 steunzone, dat zal komende 
week moeten blijken. 

Conditie: Down.
Coaching: achtbaanritten voor de 
liefhebbers...

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Rebound van start

Ook voor RDS een zwaar gehavende 
grafiek. Terug naar 10+ vanaf de topzone 
op 27. Tja wat doe je er aan? Maar er is 
hoop want de bulls toveren deze week 
een flinke witte candle op de chart en 
koersen rond 15+ zijn weer zichtbaar. Een 
opleving naar 18,00 tot 20,00 behoort tot 
de mogelijkheden. De RSI bevestigt de 
bodemvorming met een Up cross vanuit 
OS gebied. Eerst maar eens kijken of de 
bulls dit volhouden. Het zal nog wel even 
duren voor de Support conditie op het 
Dashboard verschijnt.

Conditie: Down.
Coaching: reboundspelers bewaken hun 
posities zorgvuldig.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 13, 27 maart 2020

Ik heb onlangs een tool toegevoegd op mijn charts, te weten de MRI 
candle, ofwel de Mean Reversion Indicatie candle, oranje gekleurd, 
die aangeeft dat de afstand tussen koers en gemiddelde lijn  te groot 
is en dat de kans dus toeneemt dat de koers terugkruipt richting zijn 
gemiddelde. Het is vrij vertaald een temperatuurmeter, een terug-naar-
het-gemiddelde candle omdat de overshooting te groot is.
De afstand tussen koers en gemiddelde lijn wordt gemeten
en uitgedrukt in Standaard Deviatie (STD) waarden, conform de 
Kromme van Gaus, ofwel de normaalverdeling die aangeeft dat 
de meeste waarnemingen liggen tussen -1 en +1 STD van het 
gemiddelde. De waarnemingen nemen af  naarmate de afwijking 
t.o.v. het gemiddelde groter wordt. Buiten -3 en +3 zijn er vrijwel geen 
waarnemingen meer. De kans dat de volgende waarneming dichter bij 
het gemiddelde komt is dan het grootst, vandaar het Mean Reversion 
concept, terug naar het gemiddelde. Op de chart ziet u een oranje 
candle, al dan niet met oranje of  witte body, als de afstand met de 
SMA lijn groter is dan -3 (onderin) of  +3 (bovenin) STD. De oplettende 
lezer en kenner van zogenaamde envelop indicatoren herkent in de 
oranje candles de techniek van de Bollinger Bands. Die meten exact 
hetzelfde als je de MA in de formule op 55 zet en de STD op 3. Ik heb 
gekozen voor de oranje candle, dat scheelt toch weer een indicator op 
de grafiek, hetgeen de rust ten goede komt. 

Nu doet zich het probleem voor dat de markt zich niet gedraagt 
conform de normaalverdeling. De mooie symmetrie van de 
Kromme van Gaus is er niet, er zijn regelmatig grote afwijkingen en 
verschuivingen naar links of  rechts. Dat noemen we ‘fat tails’, zoals 
afgebeeld in afbeelding 2. Dit impliceert dat er soms al bij +2 sprake 
is van een grote afwijking of  soms pas bij +4. Dit verschijnsel, de 
zogenaamde heteroscedasticiteit van de markt, zorgt er voor dat de 
koersafwijkingen t.o.v. het gemiddelde een dynamisch gebeuren is. 
Vergelijk het maar met mijn Dynamische RSI, die heeft ook dynamisch 
bewegende OBOS banden.  
Voor mij de schone taak om iets te bedenken waardoor de 
heteroscedasticiteit van de markt verwerkt wordt in de oranje MRI 
candle. Wie een oplossing heeft, mag zich melden. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

De oranje MRI candles

Mijn oranje MRI temperatuurmeter

 Fat Tails op de Kromme van Gaus

Wolters Kluwer -  Flinke bewegingen

Wat een turbulentie, omlaag naar 50+, 
opveren naar 65, weer omlaag naar 53 
en nu met grof geweld veren de stieren 
wederom op om nu rond 60+ te noteren. 
Tja, wat kun je daar van zeggen. De 
tussenliggende horde rond 64 in de vorm 
van de oude bodems en de SMA zorgt voor 
wat berendruk. Wellicht kunnen de bulls de 
horde volgende week opwaarts passeren. 
Trendomkeer of het afwenden daarvan, dat 
is thans de vraag. Het blijft spannend.

Conditie: Down.
Coaching: enorme turbulentie noopt tot 
voorzichtigheid. Riemen vast. 

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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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 13, 27 maart 2020

Aalberts - Rebound gestart 

Op de grafiek is duidelijk zichtbaar hoe de 
koers in tijd van zes weken in elkaar werd 
getrapt tot aan de 16+ zone aan toe. Vorige 
week werd overspannenheid gesignaleerd 
door de oranje MRI candle, deze week 
verschijnt er een witte candle en geeft 
de RSI een up-knik onder de OS-lijn. De 
rebound is fel van start gegaan met zicht 
op 26+ tot 32+ als haalbare koerszone, 
gelijk aan de Fibo zone. We zullen zien tot 
hoe ver de bulls kunnen komen. 

Conditie: Down.
Coaching: er zijn rebound kansen voor 
offensieve koopjesjagers. Strakke navigatie 
blijft gewenst. 

Altice - SMA strijd

De breakout beweging onder de SMA lijn 
is niet zo heftig als bij andere fondsen. De 
groene steunstreep op 2,51 houdt de bulls 
vooralsnog in de race, de pullback is al 
weer in volle gang met als inzet de SMA 
lijn weer opwaarts te passeren. De strijd is 
heftig bij het 4,17+ niveau, het is de vraag 
of de huidige negatieve overgangsfase 
gekeerd kan worden naar een positieve 
fase. Bij een witte candle boven 4,17 is dat 
het geval. 

Conditie: Down.
Coaching: de negatieve overgangsfase 
vraagt om enige terughoudendheid. Wel 
spannend voor bodemvissers. 

Basic Fit - Opluchting 

Wat een vallend mes! Deze koersdaling 
past absoluut niet in dit koersbeeld, maar 
ja, het gebeurt wel. Maar enige opluchting 
is zichtbaar deze week door de witte 
candle en een up-knik in de RSI. Een 
rebound kan van start gaan tot aan de 
Fibo grid op 26+ tot 32+. Daarmee wordt 
de afstand met de gemiddelde lijn goed 
verkleind en wordt het oppassen voor 
topvorming onder de gemiddelde lijn. 

Conditie: Down.
Coaching:  het vallende mes ligt stil, 
koopjesjagers pikken het op voor een 
interessante rebound. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 13, 27 maart 2020

BESI - Bullish Engulfing

Een geweldige strijd speelt zich af nipt 
onder de SMA op 28,90 met de bulls licht 
in het voordeel dankzij het Bullish Engulfing 
patroon dat deze week wordt geplaatst. 
Gaat het lukken om weer boven de SMA 
uit te komen om daarmee een downtrend 
af te wenden? Dat zal het geval zijn bij een 
solide witte candle boven 28,90. De RSI 
stuurt hier wel op aan door een OS-upcross 
af te geven. Turbulentie is hoog, dus hou 
rekening met eventuele berentikken. Al met 
al een spannende overgangsfase. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers zien de 
spannende overgangsfase en houden dan 
ook even de adem in. Het Bullish Engulfing 
patroon is wel hoopvol. 

PostNL - Rust aan het front

Ook PostNL ontkomt niet aan de virusklap, 
maar er keert enige rust terug aan het front 
getuige de tweede witte candle op rij en 
een OS-Up cross in de RSI. Tijd voor een 
rebound om de afstand met de SMA te 
verkleinen, dat zou de volgende stap van 
de markt moeten zijn. De Fibo grid geeft 
aan tot welk niveau de opluchtingsrally mag 
aanhouden, te weten 1,35+ tot 1,62+. Best 
wel veel ruimte voor de bulls. Kom maar op!

Conditie: Down.
Coaching: koopjesjagers zien wel 
reboundkansen. Zij helpen de bulls een 
handje. 

Signify - Tijd voor een pullback

Ook dit fonds ontkwam niet aan een 
enorme berenaanval. In een rap tempo 
werd de koers onderuit gehaald tot aan 
de 18,00 zone aan toe. Nu balanceren de 
bulls op 18+ met de intentie een pullback in 
te zetten richting de SMA lijn met uiteraard 
de Fibo lijnen als tussenstation. Maar 
eens bezien of en zo ja waar er binnenkort 
getopt gaat worden met dan weer een 
toenemende kans op berendruk. 

Conditie: Down.
Coaching: nu eerst een pullback, opluchting 
voor trend beleggers en kansen voor 
rebounders. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland   week 13, 27 maart 2020

Colruyt - Turbulent

Wordt er in België ook “gehamsterd”? En 
wat is daar dan de Belgische benaming 
voor? Vorige week van 40+ naar bijna 60, 
deze week rond de voorliggende horde 
op 51+. Wat een turbulentie. Wanneer 
komt de markt bij zinnen? Ook Colruyt lijkt 
een speelbal van beursemoties. Als ik de 
candles analyseer is het in ieder geval 
positief dat het low van deze week rond de 
top van februari is gevormd, op de dagkaart 
is dat beter zichtbaar. Nu nog even de horde 
op 51+ voorbij. 
 
Conditie: Support / Up.
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
de candles wit blijven. Strak navigeren is de 
overweging.

Nokia - Verdient beter

Onlangs had ik weer eens een Nokia in mijn 
handen. Niet volgeduwd met verplichte 
apps van de fabrikant die je maar moeizaam 
van je telefoon af kunt slopen en onnodig 
veel te veel ruimte innemen. Prima camera 
en ook nog een fatsoenlijke prijs voor de 
topmodellen zo bleek later. Wie had dat 
gedacht? De beursdeelnemers lijken 
helaas nog niet onder de indruk, getuige de 
downtrend. Thans een opleving richting de 
oude bodem en Fibonacci zone ondanks 
dat de Support conditie nog niet valide is. 
Voor nu de bulls blijven volgen. 

Conditie: Down.
Coaching: reboundspelers kunnen Nokia 
aanhouden tot er signalen van topvoming 
ontstaan.

WDP - Pullback bereikt SMA 

Vanaf de top op krap 30 hard onderuit 
richting 16 en inmiddels weer rond 23+. 
Daarbij is het koersgemiddelde rond 23 
als dynamische weerstand bereikt dat  
samenvalt met de 50 Fibonacci zone en de 
oude bodems. En nu? Bij meer witte candles 
kan er een poging worden gedaan de SMA 
op slotbasis te passeren, daarboven wordt 
de Up conditie weer valide. Voor nu dus 
bezien of de pullback strandt, of dat de bulls 
een vervolg geven aan de opluchtingsrally. 

Conditie: Down. 
Coaching: reboundposities aanhouden 
zolang de candles wit blijven. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties  week 13, 27 maart 2020

EUR/USD - Stevige uitslagen

GBP/USD - Flink herstel

Ook bij dit valuta paar een chaos op de 
kaart. Het Pond ging eerst flink onderuit, 
geen steunstrepen in de buurt, alle 
indicatoren in een minstand. De witte 
candle markeert de rebound, de RSI 
bevestigt met bodemvorming, en de oude 
lows op 1.2000 zijn opwaarts doorbroken. 
Kunnen de bulls volgende week de 
pullback afronden richting de SMA en oude 
steunzone rond 1.2800? We zullen zien.

Conditie: Down
Coaching: reboundspelers blijven kritisch 
hun posities volgen.

Euro-Bund future - Steun 167+

Dikke zwarte candles markeren de afdaling 
van de top op 179,31 naar de steun op 
167,40. Charttechnisch uiteraard mooi dat 
de steunzone als referentiepunt diende voor 
kopers. Deze week is een kleine witte candle 
in de maak boven de SMA. Een prima punt 
om te bodemen. We zullen zien of de bulls 
verder terugkeren. Het Dashboard noteert 
overigens nog in de correctiestand, maar 
dat mag de pret voor offensieve spelers niet 
drukken.

Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers zien kansen zodra 
er witte candles verschijnen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

“Van 1,1500 terug naar 1,0650 in twee 
weken tijd. Dat is een flinke stap die we 
lange tijd niet gezien hebben in EUR/
USD land. Wellicht wat paniek voetbal 
totdat de rust terugkeerde. Wat zijn nu de 
referentieniveaus? Vooralsnog zet ik even 
in op 1.1000 voor een eerste herstel.” Dat 
schreef ik eerder deze week. Goed de 
1.10 is inmiddels opwaarts gepasseerd en 
de SMA zone is bereikt. Het zou mij niet 
verbazen als de markt voorlopig nu even 
blijft hangen, maar we zullen zien. Al met al 
is het dus zaak om de EUR/USD kritisch te 
blijven volgen. 

Conditie: Support
Coaching: reboundspelers pakken wellicht 
wat winst. 

   

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 13, 27 maart 2020

Goud - Onstuimig

Binnen de uptrend is de koersvorming de 
afgelopen weken enorm turbulent. Het 
patroon van hogere toppen en hogere 
bodems is beschadigd, al is de steun op 
1.460 nog intact. Deze vola vraagt een 
andere aanpak en een ‘kort op de bal’ 
beleid past wellicht beter. Voor nu het forse 
speelveld tussen 1.450 en 1.700 maar strak 
blijven volgen. Rond 1.700 is duidelijk weer 
wat verkoopdruk ontstaan.

Conditie: Up.
Coaching: uitstaande koopposities kunnen 
worden aangehouden. Onder 1.450 mogelijk 
afscheid nemen. Een positie aan de zijlijn is 
tevens gerechtvaardigd.

Zilver - Oude steun, nieuwe weerstand

Recent werd ik geattendeerd op berichten 
over de long range accu van Samsung 
waarin Zilver wordt verwerkt. In ‘normale 
tijden’ zou je dat wellicht terugzien in de 
prijsvorming. Hoe dan ook, invloed of niet, 
de weekkaart van Zilver toont een flinke 
breakout omlaag, dwars door de steun op 
15 en deze week een heerlijke pullback die 
tevens wat weerstand ondervindt op 15. 
Kortom, oude steun, nieuwe weerstand. 
Eerst maar eens kijken of er op dit niveau 
weer wat verkoopdruk ontstaat. 

Conditie: Down.
Coaching: het speelveld is onstuimig, korte 
ritjes zijn wellicht mogelijk op een kleiner 
timeframe.

BrentOil future - Stabilisatie op steun 23+

Komt er bij 23+ een einde aan de vrije val 
zoals dat ook in 2016 het geval was? De 
indicatoren sturen hier wel op aan, al kunnen 
die heel lang oversold blijven. De swingteller 
heeft een downserie afgerond en de RSI 
beweegt ruim onder de dynamische OS-lijn. 
De afstand met de gemiddelde lijn is fors. 
Toch verschijnt er nog geen witte candle op 
het speelveld, slechts een Doji als teken van 
stabilisatie. Vooralsnog blijft de rebound dus 
uit.

Conditie: Down.
Coaching: short spelers kunnen wellicht wat 
winsten verzilveren. Onder de steun een 
vervolg van de downtrend.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

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
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
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. 

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


