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Op de aandelenmarkten regent het records, lijken de bulls niet te stuiten 
en worden correcties steeds maar weer uitgesteld. Dit maakt beleggen 
wel erg makkelijk, toch? Niets is minder waar, want elke dag moet je toch 
weer beslissingen nemen in de “AEX 700+ arena”. Blijf ik zitten of neem 
ik winst? Nu komt het aan op gedisciplineerde stuurmanskunst en de juiste 
navigatievaardigheden om deze vraag te kunnen beantwoorden. 

Chart Navigator 
9 april 2021

“Kuifje op de beursberg”
Het begint al aardig op een spannend boek 
te lijken, de koersontwikkelingen op de 
aandelenmarkten. Hoe lang houdt de euforie 
nog aan? Wanneer slaan de beren toe? 
Spanning en sensatie is zichtbaar op de charts 
van uw favoriete indices en hoofdfondsen. Zorg 
dat u binnen de lijnen blijft!
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor zes A-fondsen, te weten Aalberts, 
ABNAMRO, AirFrance KLM, Alfen, Aperam en 
Arcadis. Deze charts tonen elk hun eigen strijd 
tussen stier en beer. Bijkopen of  uitstappen? 
Kijk, lees en oordeel zelf. 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas België 
universum drie titels die aansluiten op het 
thema van deze week, te weten AB Inbev, 
GBL en Telenet Group. Hoe groot is het 
correctiegevaar? De sectorkeuze valt op 
‘Food & Beverage’ waarvan de index mooie 
instapkansen aanreikt.  
Op de intermarket speelvelden zie ik her en der 
mooie stierensprongen. EuroDollar veert op nipt 
boven de SMA, Goud vervolgt zijn reboundfase, 
Zilver krijgt iets meer glans, op het BrentOil 
speelveld haperen de bulls wel enigszins en 
de EuroBundFuture probeert op te krabbelen 
richting zijn weekly SMA op 173. 

Onze Technische Analyse Coaching behelst 
niet alleen het begeleiden bij het Dashboard 
Beleggen zoals het duiden van grafieken, het 
toelichten van signalen en condities van de 
indicatoren en het presenteren van setups. 
Ook de zogenaamde Behavioral Finance krijgt 
aandacht, ofwel allerlei mentale valkuilen 
en vaardigheden waar beleggers mee te 
maken hebben. Een variant hierop zijn de 
tegelwijsheden, one-liners, wenkbrauw fronsers 
en glimlach uitspraken die ik voor u opmaak 
en verzamel. Ik heb er weer een aantal die ik 
graag ter leering ende vermaek presenteer in 
de TA Coaching Rubriek. 
 
Coaching Video’s voor de starters
Er zijn steeds meer actieve beleggers die de 
methode van het Dashboard Beleggen hebben 
gevonden en willen uitproberen. Uiteraard is 
het goed om eerst wat droog te zwemmen 
om daarna voorzichtig de grote teen in de 
beursvijver te steken. Anders gezegd, je moet 
de spelregels van het Dashboard Beleggen 
begrijpen en de achtergronden van technische 
analyse kennen. Om de starters hierbij te 
helpen is er een serie TA Coaching Video’s 
(klik om in te zien) om de kennis bij te spijkeren. 
Kijk maar eens, 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® - Houden de bulls stand?

De ondertoon is positief, getuige de 
positieve stand op de swingteller en de 
opkrullende RSI. Bovendien zien we een 
opmars van de bulls in een stijgingskanaal. 
Er is geen overspannenheid of ontwrichting, 
dus er is ruimte tot aan de bovenkant van 
het kanaal rond 750. Maar dan moeten er 
wel witte candles geproduceerd worden en 
dat lijkt deze week niet het geval te zijn. Een 
kleine smet op de bullenparade, mogelijk 
de aanzet tot topvorming met aansluitend 
een correctie. Voor nu dus even aanzien of 
de beren hun grip gaan vergroten.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar blijf alert op mogelijke 
topvorming. 

DAX® index - Lichte hapering

Nieuwe highs verschijnen al enkele weken 
op de chart en op het Dashboard prijkt 
dan ook de Up conditie. 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. De 
opmars hapert wel wat getuige de zwarte 
candle die in de maak is. Eerst dus maar 
kijken of er meer signalen van topvorming 
zichtbaar worden. Aan de uptrend brengt 
het vooralsnog geen schade toe.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden, overweeg een trailingstop 
onder circa 13.900.

Chart Navigator - Indices     week 14, 9 april 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Bescheiden opmars

Al lange tijd markeert een bescheiden 
uptrend de weekgrafiek van de BEL20. 
De volatiliteit is niet zo heel hoog, er is 
sprake van een gedegen opmars met een 
gematigd opwaarts koerspatroon. Daarbij 
noteert de swingteller deze week +5 en 
spanningsmeter RSI nadert de dynamische 
overboughtlijn in het krapper wordende 
OBOS kanaal. 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. 

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 - 4.000+

En gewoon weer door met die uptrend. 
Wat een bewegingen eigenlijk in ruim een 
jaar tijd. Van 3.500 terug naar 2.200 en 
inmiddels stevig door naar 4.000+. De daily 
55 SMA is een mooie trendmeter voor de 
S&P. Zolang die blijft stijgen lijkt er niets 
aan de hand. Op het Dashboard staat 
uiteraard de Up conditie. De recente steun 
noteert op 3.723+. Maar een waarschuwing 
is wel op zijn plaats. Er kan immers altijd 
een verrassing om de hoek komen. Zolang 
de zone rond 4.000 in stand blijft is er 
vooralsnog niets aan de hand.  

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

Sectorkeuze: Food & Beverage SX3P - Vervolg uptrend

Deze week aandacht voor de sector Food & 
Beverage waar tevens nog een kooppositie 
uitstaat op de weekgrafiek. Thans krijgt de 
uptrend een vervolg. Swingteller op +5, wat 
magere witte candles en zowel de daily als 
weekly SMA laten een stijgend verloop zien. 
Spanningsmeter RSI noteert overbought na 
een periode van matige volatiliteit. Toch ligt 
er genoeg ruimte voor een stijging. Aan de 
bovenkant ligt ruimte tot de top van begin 
2020 op 800+. De steunzone ligt niet onder 
de weely SMA rond 675. Voor nu bezien of 
de markt de klim doorzet.

Conditie: Up
Coaching: aankopen ter overweging binnen 
de sector.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 14, 9 april 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Hogere niveaus

De zone van meerjarige highs is recent 
opwaarts doorbroken. De uptrend blijft 
daarmee dus sterk en alle indicatoren staan 
in de plus al noteert spanningsmeter RSI 
rond dynamisch overbought gebied. Enige 
terugval is toegestaan zonder de uptrend 
veel schade te berokkenen. Het oude high 
kan daarmee wellicht wat steun aanreiken. 
Voor nu zien of de markt ook volgende week 
weer een witte candle weet te plaatsen. Het 
niveau van 4.000 punten ligt binnen bereik.

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 14, 9 april 2021     = kans,  = bedreiging

Adyen - Vervolg uptrend 

“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”, zo meldde ik 
onlangs. Vorige week werd reeds een start 
gemaakt met het hervatten van de uptrend, 
swingteller naar +1, RSI boven de 50, UP 
status weer actief, de bulls weer aan zet. 
Deze week mogelijk een kleine hapering, 
maar het ritme van hogere toppen en 
hogere bodems blijft intact. 

Conditie: Up.
Coaching: de grafiek herbergt nieuwe of 
additionele koopkansen zolang de upswing 
doortelt in zijn positieve stand. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Correctiefase

Recent is het de bulls gelukt om 4,31 op 
het scorebord te krijgen, vrijwel gelijk 
aan een top in 2019. Dat was kennelijk 
voldoende, want daarna werd een daling 
ingezet, mede aangestuurd door de 
swingtellerstand +9 en de RSI. Deze week 
een vervolg van de afdaling getuige het 
Bearish Engulfing patroon en de -1 stand 
op de stappenteller. Er is correctieruimte 
tot aan de FIbo grid op 3,43 tot uiterlijk 2,87. 
Voor nu bezien tot hoever de beren zullen 
reiken. 

Conditie: Correctie.
Coaching: de correctiestand rechtvaardigt 
het verkleinen of neutraliseren van 
koopposities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Spannend dalingskanaal

In mijn eerdere commentaren schreef 
ik over de spannende overgangsfase 
die gaande was nipt onder de SMA lijn. 
Inmiddels staan er weer wat candles boven 
de SMA, dus het blijft stuivertje wisselen 
tussen beer en stier. Charttechnisch zie 
ik een dalingskanaal met deze week een 
witte candle tegen de bovenlijn. Weer een 
spannend moment. Er zijn dus plussen 
en minnen waarneembaar op het veld, 
waardoor het lastig is een duidelijk scenario 
te schetsen. Laten we even de strijd volgen 
vanaf de zijlijn.

Conditie: Up.
Coaching: enige terughoudendheid is 
geboden nu niet geheel duidelijk is wie de 
meeste troefkaarten heeft. 

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 14, 9 april 2021

Akzo Nobel - Tijd voor een top en een dip

“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”, zo schreef ik in 
mijn laatste commentaar. En zie, deze 
week mogelijk een zwarte candle met 
de swingteller op +8 en de RSI tegen de 
dynamische OB band. Tijd voor een top 
bij 98 als opmaat voor een pullback naar 
91+, dat is thans het meest waarschijnlijke 
scenario. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers is het 
moment aanstaande om mogelijk wat 
winsten te verzilveren. 

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. Even oppassen dus. 
 
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

Reeds op 200+ kwamen onlangs 
bodemstampers in actie, deze week zetten 
ze mogelijk de vijfde witte candle neer 
met de swingteller naar +3. De UP status 
blijft op het Dashboard, rode strepen zijn 
verdwenen, de bulls hebben vrij baan op 
‘uncharted territory’. Tot hoever zouden ze 
kunnen reiken? Is 300 haalbaar binnenkort? 
Enige minpunt is het achterblijven van de 
RSI als spanningsmeter, dat noemen wij 
negatieve divergentie. Dat zou de huidige 
bullenparade kunnen verstoren.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar blijf alert.

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 14, 9 april 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. Topvorming rond 38 tot 39 
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. Mogelijk deze week een zwarte 
candle en de RSI tegen de OB lijn, het zijn 
toch indicaties van topvorming. 

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 beweging

Op dit speelveld zijn de bulls heer en 
meester. Zij stuwen de koers naar hogere 
niveaus, het regent records, rode lijnen 
worden gemakkelijk weggeslagen, 
ze lijken niet te stoppen. Of toch wel? 
Deze week mogelijk een hapering in de 
bullenparade, mogelijk gevoed door de 
negatieve divergentie op de RSI. Dit zou tot 
topvorming kunnen leiden met aansluitend 
een correctie naar de 500 zone of lager 
naar 422 tot zelfs 355. Maar eerst bezien of 
de beren hun grip kunnen vergroten. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers is het een 
spannende fase, wanneer capituleren de 
bulls? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Geweldige prestatie

Al geruime tijd is er sprake van een 
stijgende trendfase waarin de bulls de 
koers naar grote hoogte stuwen. In krap 
een half jaar een verdubbeling is een prima 
prestatie, maar houden ze dit vol? Deze 
week wederom een witte candle inclusief 
gaten tussen de bodies, wat een positief 
momentum. De afstand met de SMA lijn 
wordt hierdoor wel erg groot, de RSI nadert 
de OB-lijn, het wordt toch tijd voor wat 
afkoeling is mijn idee. Maar dan eerst een 
zwarte candle. Komende week wellicht?

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
koopposities aanhouden, maar hou de 
vinger aan de pols. 

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 14, 9 april 2021

DSM - Swingen 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 +4.  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 93+ 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. Het blijft 
al met al een grillig en onrustig beeld.

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - Grillig en onrustig

IMCD - Bulls raken vermoeid

Na het passeren van de lastige horde op 
110, kregen de bulls de wind goed in de 
zeilen. Ze stomen op tot boven 120, de 
indicatoren in de plus, geen rode lijnen 
in de buurt, dus er zit nog wel meer in 
het vat. Maar dan moeten er wel witte 
candles worden geproduceerd, en dat 
wordt wat lastiger voor de bulls. Toch wat 
vermoeidheidsverschijnselen als opmaat 
voor een afkoeling naar 110? Zou goed 
kunnen, even bezien of berendruk gaat 
aanzwellen. 

Conditie: Up. 
Coaching: breakout koopposities mogen 
worden aangehouden, maar overweeg om 
winsten te verzilveren als er meer signalen 
van topvorming verschijnen. 

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 14, 9 april 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. Swingteller en RSI sturen aan op 
topvorming, kijk maar. 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? Voor nu bezien of de bulls in staat zijn 
hun rebound te vervolgen. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Heftige strijd bij 3-

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 tot krap 3,0, 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? Het is even aanzien wie 
overtuigend initiatief toont om de koers 
significant van zijn plek te duwen.

Conditie: Up danwel Correctie.
Coaching: restant koopposities goed 
monitoren in de huidige fase.

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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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Flip is 50 geworden

Ondanks een rommelig koersverloop 
voeren de bulls de regie. Maar voor hoe 
lang nog? Swingteller nog maar op +4, 
maar de RSI passeert deze week mogelijk 
de dynamische OB -band en dat leidt 
veelal tot topvorming, in dit geval op niet 
eerder betreden terrein. Toppen nipt boven 
de 50 zou een geweldige afsluiting kunnen 
worden van een turbulente bullenparade. 
Maar dan moet er komende week een 
zwarte candle verschijnen. Zo niet, dan 
gaat de rally gewoon door. 

Conditie: Up. 
Coaching: bij een eerstvolgende zwarte 
candle overwegen om wat winsten af te 
romen. 

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, swingteller inmiddels op +8, RSI 
tegen de OB lijn, dus het wordt spannend 
de komende week. 

Conditie: Up.
Coaching: bij topvorming mag overwogen 
worden wat winsten  te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Hogere toppen en hogere bodems

“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”, zo meldde ik onlangs. En zie, 
de bodemstampers kwamen inderdaad in 
actie, deze week een milde terugval, maar 
met steun op 90+ lijkt de trend vervolgd te 
worden. 

Conditie: Up. 
Coaching: aanvullende koopkansen voor 
trendbeleggers zolang de koers boven 90+ 
blijft bewegen. 

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

Onlangs een dappere stierenstap met 
de swingteller naar +1 en +2, een prima 
poging om de uptrend een impuls te 
geven. Deze week krijgt dit een vervolg 
met opnieuw een witte candle, swingteller 
naar +3 en de RSI verder opstomend tot de 
OB-lijn. Dit laatste kan de opmaat zijn voor 
topvorming met aansluitend een correctie 
om boven de SMA lijn een hogere bodem 
te plaatsen. Maar dan zal er eerst een 
zwarte candle moeten verschijnen. Zolang 
dart niet gebeurt, blijven de bulls aan zet.

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
posities aanhouden, wees wel alert op 
aanstaande topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Bulls buiten het stijgingskanaal

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 
en tippen hier zelfs nipt boven in swing +8. 
Komende week kan er getopt worden bij 
een zwarte candle met de swingteller op 
+9 en de RSI tegen de OB-band. Dat zou 
charttechnisch een perfect moment voor 
de beer zijn om toe te slaan en de koers 
terug te drukken binnen het kanaal.

Conditie: Up. 
Coaching: bij swing +9 met zwarte candle 
geldt volgens de spelregels een Exit Long 
coaching aanbeveling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Correctie in volle gang

Recent is er getopt op 18+, gevolgd 
door inmiddels vier zwarte candles met 
de swingteller inmiddels op -2. De RSI 
stuurde al aan op een correctie, dus 
de beren nemen tijdelijk het stokje over. 
Kunnen zij de koers dieper 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. We zullen zien wanneer de bulls 
terugkeren met een witte candle. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er weer koopkansen voor trendvolgende 
beleggers. 

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 76 op te voeren 
en zo mogelijk te passeren, maar het 
wil vooralsnog niet lukken. Ze hebben 
kennelijk een extra aanloop nodig of wat 
extra stabilisatie rond 70,00. 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 of Correctie.
Coaching: bescheiden koopposities 
zijn gerechtvaardigd. Boven 72+ zijn er 
additionele koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Gevecht rond de SMA

“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”, zo luidde recent 
mijn commentaar. Welnu, na een aarzeling 
zijn de bulls nu wat duidelijker met hun 
intentie, het ziet er naar uit dat zij op willen 
stomen naar de 50+ rode streep. 

Conditie: UP.
Coaching: koopjesjagers en rebounders 
doen goede zaken nu de koers boven de 
SMA beweegt. Blijf de bulls volgen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Bulls stevig in het zadel     

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 opnieuw een witte candle waarmee ze 
verder ‘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


12 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 14, 9 april 2021

Onze Technische Analyse Coaching behelst niet alleen het begeleiden 
bij het Dashboard Beleggen zoals het duiden van grafieken, het 
toelichten van signalen en condities van de indicatoren en het 
presenteren van setups. Ook de zogenaamde Behavioral Finance krijgt 
aandacht, ofwel mentale valkuilen en vaardigheden waar beleggers 
mee te maken hebben. Een variant hierop zijn de tegelwijsheden, 
one-liners, wenkbrauw fronsers en glimlach uitspraken die ik voor u 
opmaak en verzamel. Ik heb er weer een aantal voor u!
- Als een speculant aarzelt, groeit zijn angst, als hij waagt, groeit zijn 
moed. 
- Een technisch analist doet het met data en patronen.
- Mijn kooptip luidt “wacht op wit in de Fibo grid”.
- Frustratie bij beleggers is niets anders dan creatieve spanning die 
zijn vorm nog niet gevonden heeft.
- Vraag aan de goeroe: “Ben jij veelbelovend of  veel waarmakend?”.
- Grafiekspinsel: “Vroeger is het nu van toen....”. 
- Als TA coach leer ik u niet alleen te kijken, maar ook te zien. 
- De mooiste analyse is die perfect aansluit op uw eigen positie.
- Een zijwaarts koersverloop wordt een correctie in tijd genoemd.
- Het beleggingsresultaat is de som van alle keuzes.
- Een optiebelegger heeft te maken met inspiratie, transpiratie en 
expiratie.
- Sprietcandles duiden op nervositeit op de beurs.
- Tijd voor een top? Verzilver de winst, behoedt u voor een strop.
- Beleggen zonder plan: “Als je niet weet waar je heen wilt, is elke weg 
goed om nergens uit te komen...”. 
- Een “beer uit het doosje” is een vervelende ervaring voor beleggers.
- Een zwarte kaars kan het bullenfeest aardig verstieren.
- De afstand tussen koers en gemiddelde lijn bepaalt de correctie- of  
herstelruimte.
- Tijdvensteranalyse kan tot verwarring leiden.
- Beleggersgedrag is nog belangrijker dan koersontwikkeling.
- Hoe harder een koers zakt, hoe eerder de steunstreep wordt bereikt. 
- Weet u wat de ATH van een aandeel is?
- Is ‘timing’ een kwestie van tijd?
Heeft u een schitterende one-liner? Laat het me weten per email naar 
btac@nicoprbakker. Tot de volgende keer!

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Uit Nico‘s Scheurkalender.....

TA coaching wijsheden en one-liners

Learning all the time....

Wolters Kluwer - Stoom uit de oren

“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”, zo schreef ik onlangs. Ik 
hoef hier weinig aan toe te voegen. Met 
stoom uit de oren stormen ze over het veld 
richting de rode streep. Wordt daar op de 
rem getrapt? 

Conditie: Up. 
Coaching: met twee handen aan het stuur 
volgen beleggers de verrichtingen van de 
bulls. 

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
https://www.nicoprbakker.nl/scheurkalender/
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Aalberts - Op weg in het stijgingskanaal

De ondertoon op dit speelveld is al 
maandenlang positief. Vanaf de Corona dip 
in maart vorig jaar hebben de bulls de gang 
er goed in. In een redelijk rechte streep van 
20 naar thans 44, ruim een verdubbeling, 
mooie prestatie. Nog even en de bovenkant 
van het stijgingskanaal wordt bereikt. 
Topvorming rond 46,00 met dan de RSI 
tegen de OB-lijn zou niet misstaan, om 
vervolgens weg te zakken naar de 40+ 
zone. Maar eens bezien wanneer de bulls 
toe zijn aan een pauze. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Het is wachten op duidelijke 
topsignalen. 

ABNAMRO - Mooie breakout

Volgens de theorie van Marktclassificatie is 
er thans sprake van een overgangsfase. Er 
is immers een breakout beweging gaande, 
ofwel de eerste stap in een mogelijk nieuwe 
uptrend. Recent passeerden de bulls de 
SMA lijn, die nu voorzichtig begint op te 
krullen, met nu wat aarzelingen rond de 
10,50 zone. De swingteller springt mogelijk 
op -1 en de RSI hangt bij de dynamische 
OB-lijn. Tijd voor de volgende stap, ofwel 
een pullback richting 9 of 8+, om de 
trendomkeer te valideren. 

Conditie: Correctie.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er 
koopkansen na een succesvolle pullback.  

AirFrance KLM - Voorzichtig in de plus

Langzaam maar zeker vergroten de bulls 
hun positie op het veld. Schoorvoetend 
wordt een proces van hogere toppen 
en hogere bodems instand gehouden. 
Onder in het veld ligt rond 4,80 tot 4,40 
een steunzone. Bovenin zien we krap 6,0 
tot 6,48 als weerstand. Op zich dus wel 
een beperkt speelveld, maar wel met een 
positieve ondertoon. De indicatoren staan 
in de plus en ondersteunen daarbij de 
bulls in hun poging de koers noordwaarts 
te stuwen. Maar eens bezien tot hoever zij 
kunnen reiken. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn te 
overwegen, de UP status rechtvaardigt dit. 

     = kans,  = bedreiging
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Alfen - Mooie trendfase

Al geruime tijd is een keurig proces 
van hogere toppen en hogere bodems 
zichtbaar boven een fier opkrullende SMA 
lijn. Anders gezegd, een uptrend is gaande. 
De recente terugval van 94+ naar 59,50 
mag dan ook worden gezien als correctie 
beweging. Inmiddels proberen de bulls de 
draad op te pakken vanaf de eerste Fibo 
lijn richting de recente top en rode streep 
op 94+. Zij worden ondersteund door de 
indicatoren die zorgen voor een Up status 
op het Dashboard. 

Conditie: Up.
Coaching: hernieuwde koopkansen voor 
trendbeleggers zolang de koers boven 64+ 
noteert. 

Aperam - Tijd voor een top

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 lijkt nu te gebeuren, althans als er een 
zwarte candle verschijnt inde 41+ zone, 
ondersteund met een OB reading bij de 
RSI. Even bezien of de beren daadwerkelijk 
het stokje zullen overnemen.

Conditie: Up.
Coaching: bij signalen van topvorming 
overwegen om (deels) winsten te 
verzilveren. 

Arcadis - Pas op voor de beer

De titel doet vermoeden dat de beren 
het voornemen hebben toe te slaan. 
Maar dat is nog helemaal niet zichtbaar 
op de chart. Dat klopt, de dreigende 
houding van de beer vinden we terug in 
de negatieve divergentie op de RSI. Een 
onderhuidse ontwrichting van de trend 
zou je het kunnen noemen. Deze week 
mogelijk een zwarte candle als eerste stap 
in het topvormingsproces. Dit laatste moet 
komende week met wederom een zwarte 
candle worden bevestigd. 

Conditie: Up. 
Coaching: hou even de vinger aan de pols, 
laat u niet verrassen door de beer. 
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AB InBev - Midden op het veld

Een spannende strijd tekent zich af op de 
kaart van AB InBev. Kan de afdaling nu echt 
worden gekeerd? Recent reeds een hogere 
top op krap 60 en een hogere bodem op 
krap 48, maar op dit moment hapert de 
koers wat midden op het veld. De weekly 
SMA draait opwaarts, de swingteller staat 
nog in de plus en spanningsmeter RSI stijgt. 
De indicatoren staan dus positief. De markt 
zal de komende weken moeten laten zien of 
de horde rond 60 gepasseerd kan worden. 
Onder 47 verslechtert het beeld.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de swingteller in de 
plus staat.

GBL - Alles op groen

De top van begin 2020 op 92+ is bereikt. 
Daar is een enorme rit aan voorafgegaan. 
Vorig jaar immers een afdaling naar circa 
52 en sinds maart 2020 een herstel met 
een patroon van hogere toppen en hogere 
bodems. Daarbij noteren de indicatoren 
in de plus met als aandachtspunt dat 
spanningsmeter RSI in dynamisch 
overbought gebied terechtkomt. Ligt er dan 
toch topvorming op de loer? Dat zal moeten 
blijken. Vooralsnog is er een witte candle 
in de maak en staan alle signalen nog op 
groen.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden, aldus de 
coach.

Telenet Group - Driehoek

Ook voor Telenet wordt het spannend. 
Er is min of meer sprake van een zig-zag 
chart met recent een wat krapper wordend 
speelveld, getuigde de driehoek die is 
ingetekend. Als de koers opwaarts uitbreekt, 
dan ligt er ruimte tot circa 40 en daarna tot 
45+. Aan de onderkant ligt de steun op 29+ 
en daaronder de Corona bodem op krap 
23. De indicatoren noteren thans positief 
waardoor het Dashboard in de plus noteert. 
Eerst maar kijken wat de markt in petto 
heeft.  

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Bodem gezet?

GBP/USD - Pond licht verzwakt

Een spannende fase voor het Pond. Recent 
is getopt op 1.4242. Inmiddels is de daily 
SMA neerwaarts doorbroken die tevens 
afvlakt. De koers lijkt niet meer boven 1.40 
te willen klimmen en de steun op krap 
1.39 komt onder druk te staan. Inmiddels 
is dan ook de correctiefase valide. ER 
ligt per saldo aardig wat ruimte voor een 
afdaling, zelfs tot 1.30, al ligt er rond 1.35 
toch ook nog een stevige steunzone in de 
vorm van de voorliggende toppen. Voor nu 
dus bezien hoe de correctieve fase verder 
verloopt. 
 
Conditie: Correctie.
Coaching: even aankijken maar, bij signalen 
van bodemvorming wellicht offensieve 
koopkansen.

Euro-Bund future - Aanmodderen

De laatste weken is er niet zoveel actie 
in de Bund. Al met al is er sprake van 
een brede trading range tussen grofweg 
167 en 180. Deze valt tevens binnen de 
ultra lange termijn uptrend waarvoor u de 
maandkaart kunt raadplegen. Deze week 
een lichte verbetering op de kwakkelkaart, 
er is immers een witte candle in de maak. 
De SMA ligt vlak en op 172+ ligt nog een 
tussenliggende horde. Op het Dashboard is 
de Support conditie valide. Eerst maar kijken 
of er weer wat meer richting gekozen wordt 
binnen het brede speelveld.

Conditie: Support / Rebound
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

Dit is wel een mooi plaatje. Swing -8, 
witte candle waarbij het voorliggende 
weekly high opwaarts is doorbroken en 
spanningsmeter RSI die bodemt vanaf 
de dynamische oversold lijn. Enige twijfel 
ontstaat echter bij het aanschouwen 
van het patroon. Het dalende patroon 
van de correctiefase is immers nog niet 
afgebroken. Een tikje terug met een hogere 
bodem zal wat bevestiging geven. Hoe dan 
ook, de Euro lijkt in ieder geval weer wat 
sterker te worden. Interessant om te volgen.

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

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen week 14, 9 april 2021

Goud - Milde rebound

Reeds lange tijd beweegt de koers van 
Goud in een dalend trendkanaal. Inmiddels 
lijkt het tijd voor wat herstel nu er op 1675 
een groene streep komt te liggen. De 
swingteller draait positief en spanningsmeter 
RSI krult opwaarts, een rebound is ingezet. 
Of is het slechts een opleving binnen het 
dalingskanaal. Vooralsnog wel, totdat er 
een hogere bodem zichtbaar wordt en het 
dalingspatroon wordt afgebroken. Al met al 
blijft het dus spannend voor het edelmetaal. 

Conditie: Support.
Coaching: bescheiden offensieve 
koopposities zijn te overwegen voor een 
korte opmars.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Een wat onstuimige chart, het beeld blijft 
weinig spannend. Per saldo is er een 
zijwaarts koersverloop zichtbaar tussen 
grofweg 22 en 30. Dat is nog wel een aardig 
speelveld maar het is te onstuimig om er 
op dit timeframe wat zinnigs mee te kunnen 
doen. Op het Dashboard is de Correctiefase 
valide, de swingteller noteert immers in de 
min boven een nog altijd stijgende SMA lijn.  
Voorlopig dus maar links laten liggen. 

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

Een stevige correctie in de vorm van dikke 
zwarte candles ging vooraf aan de poging 
tot bodemvorming die al enkele weken 
rond 60+ zichtbaar is. De markt lijkt echter 
nog geen hogere niveaus toe te staan. 
Desondanks is het beeld nog wel positief. 
Ondanks de zwarte candles blijft het beeld 
wel positief. Natuurlijk is er sprake van een 
correctiefase op het Dashboard maar de 
terugval brengt op dit moment nog weinig 
schade aan het opwaartse patroon. 

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

BrentOil future - Moeizaam bodemen Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Zigzaggeraar 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


18 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

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


