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Er wordt op de aandelenvelden een zware strijd gevoerd. Hoopvolle 
bullensprongen en felle berentikken wisselen elkaar in rap tempo af, waarbij 
de bull langzaam maar zeker zijn grip verliest. Dit leidt tot “Dreigende 
afdalingen” op menig weekgrafiek, maar ook spanning en turbulentie. Het 
wordt actieve beleggers niet makkelijk gemaakt, twee handen aan het stuur 
en nauwkeurig navigeren met de Chart Navigator op schoot.  

Chart Navigator 
14 april 2022

Groeiende berengrip
De recente positieve vooruitzichten vervagen 
door aanwakkerende turbulentie en 
stormachtige koersbeelden.  De beren voeren 
de druk op, zij willen de diepte in. Check 
goed de charts van uw favoriete indices en 
hoofdfondsen waar voor hen de cruciale 
kantelpunten liggen.
Traditiegetrouw duiden we de weekgrafiek 
van zes Midkappers of  Small-cappers. Deze 
week aandacht voor  Aalberts, Fagron, Fugro, 
Galapagos, OCI en Wereldhave. Elke chart 
toont zijn eigen bull-bear strijd, rangen en 
standen van de indicatoren, krijtstrepen en 
coaching aanbevelingen. U kunt aan de slag!
Uit het BNP Paribas buitenland universum 
kiezen we Air Liquide, Berkshire Hathaway 
en Colruyt. Op deze charts kunt u goed zien 
hoe de spelers hun strijd voeren en wie aan 
de winnende hand is. De sectorkeuze valt op 
‘Healthcare’, een sector met een aanzwellende 
positieve ondertoon.
Op de intermarket speelvelden zijn interessante 
koersbewegingen gaande. EuroDollar 
incasseert een nieuwe berentik in zijn dalende 
trendfase, Goud en Zilver willen hun uptrend 
een nieuwe impuls geven,  BrentOil hangt en 
zwiept rond de 105+ zone en de Euro Bund 
Future vervolgt zijn downtrend. 

Onze TA coaching doelgroep kent vele 
typen beleggers, waarvoor we dagelijks 
uiteenlopende aanbevelingen presenteren. 
Ik stel ze graag aan u voor, met het verzoek 
aan te strepen tot welke categorie u behoort, 
meerdere antwoorden zijn mogelijk. Kunt 
u meteen inschatten hoe risicovol u het 
beleggingsspel speelt. Kortom, een risico 
testje voor de actieve belegger. Lees maar snel 
verder in de TA Coaching Rubriek.  

Paas Pauze
Deze week, nummer 15 in de rij, staat het Paas 
weekend voor de deur. Traditie getrouw is de 
Nederlandse beurs gesloten op Goede Vrijdag 
15 april en maandag 2e Paasdag 18 april. Op 
deze dagen is er dan ook logischerwijs geen 
TA Coaching. De Chart Navigator van week 15 
zullen wij op donderdagmiddag presenteren, 
de editie daarna gewoon weer op vrijdag. Tot 
slot de melding dat het BB&B Webinar dat 
gepland stond op maandag 18 april een week 
wordt opgeschoven naar maandag 25 april.
 
Prettige Paasdagen gewenst!

Nico P.R. Bakker 
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Chart Navigator - Indices     week 15, 14 april 2022

DAX® index - Strohalm rond Fibozone

Vanaf de bodem op krap 12.500 punten ging 
een herstel van start richting de oude bodems 
en de daily en weekly SMA. De rebound 
haperde al een paar weken, de koers kwam 
niet verder dan 15.000 punten. De swingteller 
staat nu weer in de min en charttechnisch ziet 
het er wankel uit. Een afdaling lijkt dan ook te 
worden ingezet nu er lagere niveaus zichtbaar 
worden. De fibo zone rond 13.900 lijkt nog een 
laatst mogelijk redmiddel samenvallend met 
een voorliggend weekly high.

Coaching: er is enige verkoopdruk zichtbaar, 
wellicht is een positie aan de zijlijn een beter 
alternatief.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEX-Index® - Spartelende stieren

Het is gelukt om inmiddels vier witte candles 
te plaatsen in de rebound fase. Maar deze 
week gaat het moeizaam om door te stomen. 
Er dreigt een zwarte candle tegen de 50% 
Fibo lijn op 732+ en dat oogt niet goed. Nu 
toppen impliceert het afronden van de pullback 
en de mogelijke start van een downtrend. De 
indicatoren draaien overigens niet meteen mee 
naar een minstand. Zouden zij meer berendruk 
kunnen afwenden? Dan is komende week een 
witte candle gewenst. 

Coaching: vinger aan de pols als er rebound 
posities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Adempauze boven de SMA

Vanaf de oude steunzone rond 3.500+ ging 
een sterk herstel van start dat inmiddels de 
Weekly SMA en oude topzone rond 4.100+ 
opwaarts heeft doorbroken. Er zijn wat 
haperingen zichtbaar, maar de koers blijft 
boven de SMA noteren. Het momentum is dus 
wel wat verzwakt, maar wellicht kan de index 
gewoon doorstomen naar de topzone op 4.400 
punten. De indicatoren noteren nog positief. 
 
Coaching: Turbo Long posities kunnen 
nog worden aangehouden, dat is thans de 
overweging voor de trendvolgende belegger.

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=1615&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Indices                                                                                                                                      week 15, 14 april 2022

S&P500® index - Steun rond de SMA

Vanaf de topzone op 4.600+ is een afdaling 
valide die nu rond 4.400 beweegt tevens de 
weekly SMA zone. Per saldo is er sprake van 
enige verzwakking in het algehele technische 
plaatje. Er is immers een lagere top gevormd. 
Alleen de vorming van een hogere bodem, 
ergens boven 4.250, kan het technische 
plaatje positiever maken. Vooralsnog is 
er op dit moment nog geen sprake van 
bodemvorming. Alle indicatoren staan 
immers in de min en er worden lagere weekly 
highs en lows gevormd.  

Coaching: er is een afdaling valide, wellicht 
nog uitkijken naar enige bodemvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Top

De index veerde recent krachtig op vanaf 
de oude topzone uit 2020 rond 3.400. De 
rebound kwam niet verder dan de oude 
bodemzone rond 4.000 punten waar een 
top is geplaatst. Er is thans wat milde 
verkoopdruk zichtbaar. Op de weekgrafiek 
staat de swingteller deze week in de min en 
charttechnisch toont het niet heel erg sterk. 
De koers hangt nu rond een voorliggend 
weekly high. Het is zoeken naar signalen van 
wat tegengas van de bulls, anders ziet het er 
somber uit voor de Eurostoxx50. 

Coaching: wellicht reboundposities afbouwen 
nu de opmars tot stilstand is gekomen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Healthcare SXDP - Lichte topvorming

De Sector Healthcare laat een prima trend 
zien. Er is sprake van een flinke opmars vanaf 
de SMA zone. De swingteller heeft keurig 
de start van de rit opwaarts aangegeven. 
Spanningsmeter RSI volgt tevens en 
logischerwijs staat de DBS in het groen. Al 
met al ziet het er dus prima uit. Nu de koers 
wat meer afstand tot de SMA neemt, wordt 
de kans op topvorming wel wat groter, en er 
is inmiddels een kleine zwarte candle in de 
maak.
 
Coaching: het lijkt tijd om wat winst te 
verzilveren. Een trailingstop als alternatief.

Naar alle 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
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 15, 14 april 2022     = kans,  = bedreiging

Adyen - Moeizame pullback

Na de breakout beweging tot de spike bodem 
op 1380 volgde er een rebound die moeizaam 
wordt vervolgd. De indicatoren sturen aan 
op een opleving tot in de Fibo grid rond 1936 
tot 2100, maar de bulls tonen weinig animo. 
Eerder wat stabilisatie en lichte daling dan 
echt vooruitgang. We zullen zien wanneer 
de koers overtuigend van zijn plaats wordt 
gedrukt met een overtuigende witte cande om 
de pullback te vervolgen. 

Coaching: rebound posities zijn 
gerechtvaardigd, maar hou de omvang 
vooralsnog bescheiden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Uptrend valide

De recente berentik tot 3,59 werd vrij rap 
weggepoetst. Nu staan er al weer vijf 
candles boven de SMA lijn, alle indicatoren 
in de plus, de UP status is valide. Het proces 
van hogere toppen en hogere bodems kan 
worden vervolgd met 5,42+ als haalbaar 
koersdoel. De beweeglijkheid zal groot 
blijven, dus tussentijdse berentikken blijven 
mogelijk. Maar zolang de koers boven 4,12 
noteert, hebben de bulls het heft in handen. 

Coaching: trendvolgende beleggers mogen 
hun koopposities aanhouden. Wacht op 
eerstvolgende zwarte candle voor mogelijke 
topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Tik terug

“Steun op 26+, weerstand op 31+, dat is 
vooralsnog het speelveld. De bulls aan zet, 
maar eens bezien tot hoever zij kunnen 
reiken”, zo schreef ik vorige week. Nu blijkt 
dat de 31+ zone inderdaad een te grote 
hobbel is voor de bulls. Ze doen een stap 
terug, een extra aanloop is kennelijk nodig 
om daarna de trend te hervatten, zo luidt het 
meest waarschijnlijke scenario. 

Coaching: trendbeleggers mogen hun Turbo 
Long posities aanhouden zolang de DBS 
dit rechtvaardigt. “Kopen op zwakte” is de 
gewenste strategie. 

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 15, 14 april 2022

Akzo Nobel - Beer houdt druk

Er waren onlangs enkele bodemsignalen die 
voeding konden geven aan een rebound 
tot aan de 90-zone. Maar de spelers pikken 
dit niet op, ze negeren de spelregels. 
Wispelturige stabilisatie is thans gaande 
in afwachting van een nieuwe poging van 
beer of stier om de koers overtuigend van 
zijn plaats te drukken. We zullen zien wie 
de handschoen oppakt, waarbij de beer 
meerdere troefkaarten heeft. 

Coaching: enige terughoudendheid is gewenst 
nu berendruk aanhoudt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Positieve impulsen

Al een aantal weken prikken de stieren 
tegen de 30+ zone, maar een overtuigende 
doorbraak blijft uit. Resultaat is een trendloze 
zijwaartse fase, waardoor de indicatoren rap 
van stand wisselen. Het is wachten op een 
overtuigende stap van de spelers waaruit blijkt 
wat ze van plan zijn. Alles overziende hebben 
de bulls wel meer troefkaarten. Zij plaatsen 
deze week mogelijk een Bullish Engulfing 
patroon, een mooie stap voorwaarts.

Coaching: Turbo Long posities mogen worden 
aangehouden, de DBS noteert immers in het 
groen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Dapper strijdende bulls

Het gaat moeizaam met het koersverloop. Na 
een matige breakout thans een terugval tot 
nipt onder de SMA lijn. Het lukt vooralsnog 
niet om een nieuwe uptrend te starten, er 
dreigt zelfs een afdaling naar de 240 zone, 
tenzij het lukt om rap terug te keren boven de 
gemiddelde lijn. Plussen en minnen bij elkaar 
maakt het geheel een spannend schouwspel. 
Even aanzien nu hoe de strijd zich verder 
ontwikkelt. 

Coaching: mits de koers boven de SMA lijn 
komt, zijn er hernieuwde koopkansen voor 
trendbeleggers. 

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=1447&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 15, 14 april 2022

 ASML - Gespartel

“Welnu, met een zwarte candle tegen de SMA 
lijn en een wegdraaiende RSI onder de 50-lijn 
geven de beren te kennen de rebound af te 
ronden”, zo luidde recent mijn commentaar. 
Met alle indicatoren thans in een minstand, 
dreigt er een dalende trendfase. Maar de kleur 
van de actuele candle houdt een koersdaling 
tegen. Komen de bulls terug om een dalende 
trend te voorkomen? Dan eerst maar eens 
opstomen naar de gemiddelde lijn rond 624. 
Daar zien we verder.

Coaching: voor trendbeleggers is het een 
spannende fase, zij hopen dat de bulls zich 
goed zullen vermannen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Steunzone intact

De trendmatigheid is laag op dit speelveld, 
maar de beweeglijkheid is groot en dat maakt 
het optuigen van een scenario erg lastig. 
Wie gaat overtuigend initiatief tonen, de beer 
of de stier? De kantelpunten zijn duidelijk 
waartussen de volatiele strijd zich afspeelt. 
Voor nu bezien hoe de strijd zich verder 
ontwikkelt met thans wat actie vanuit het 
stierenkamp, charttechnisch gevoed door een 
witte candle in de steunzone. 

Coaching: charttechnisch gezien zijn 
koopposities te overwegen mits de koers 
boven 62+ blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Dreigende afdaling

Het wil niet erg vlotten met het koersverloop, 
maar er dreigt wel een afdaling richting de 
142+ zone. Deze week een zwarte candle 
met alle indicatoren in de min, waardoor op 
het Dashboard de Down status verschijnt en 
de DBS zelfs een Enter Short coaching stip 
laat zien. De beer aan zet, tenzij het de bulls 
lukt om binnenkort boven de krap 170 zone te 
breken. 

Coaching: voor trendbeleggers verpietert het 
beeld aanzienlijk. Bij deze voortgang is het niet 
raadzaam om koopposities in te nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 15, 14 april 2022

“Opveren vanaf de 80+ groene steunstreep 
richting de SMA lijn en daar boven de 105 
zone, dat zou mooi zijn. Het blijft een grillig 
geheel, flinke uitslagen binnen een duidelijke 
bandbreedte. Voor nu bezien of de bulls 
kunnen doorpakken met meer witte candles 
op hoger niveau”, zo schreef ik onlangs. En 
ja hoor, de bulls hebben er zin in, ze blijven 
binnen de range, ze vervolgen hun V-spike 
recovery beweging met veel gevoel voor 
dramatiek. 

Coaching: kort-op-de-bal spelers mogen hun 
rebound posities aanhouden. Volg wel strak de 
swingteller. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - V-spike recovery

IMCD - Hoe nu verder?

Het gaat uiterst moeizaam met het 
koersverloop, de SMA remt de bulls, nu wat 
stabilisatie als opmaat voor een breakout? Of 
toch topvorming met daarna meer berendruk? 
De indicatoren sturen aan op de tweede optie, 
dus een afdaling naar de 127+ groene streep 
is wel degelijk mogelijk. Koersvorming boven 
160 daarentegen kan leiden tot een nieuwe 
uptrend. We zullen zien wie overtuigend de 
handschoen oppakt. 

Coaching: een afwachtende houding is 
gerechtvaardigd, het plaatje geeft niet duidelijk 
aan wat de volgende stap van de markt zal zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Beer verhoogt de druk

De bulls krijgen de gelegenheid om op 
te stomen richting de SMA lijn op 11,30, 
ofwel de bekende rebound. Maar het gaat 
moeizaam, ze bereiken niet eens de Fibo 
lijnen, zou de rebound nu al opdrogen dan? 
Deze week geen ondersteuning meer vanuit 
de swingteller, wel vanuit de RSI, dus het blijft 
spannend met thans een dreigende afdaling 
vanuit het berenkamp. 

Coaching: als je de DBS volgt dan mogen 
rebound posities worden opgeruimd en zijn 
bescheiden short posities te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 15, 14 april 2022

Just Eat Takeaway  - Beer weer terug

In mijn vorige commentaar schreef ik al over de 
matige poging om een rebound van de grond 
te krijgen. De Fibo grid werd niet eens gehaald, 
weinig animo bij de bulls. En zie, deze week 
al weer een forse berentik, de steunstreep op 
25+ wordt onder druk gezet. Slechts en alleen 
een dubbele bodem aldaar kan de downtrend 
verzwakken. Dat is op zich wel weer spannend. 
We zullen zien. 

Coaching: de DBS geeft opnieuw een Enter 
Short coaching stip, dus short spelers mogen 
hun gang gaan. Wel even alert blijven bij de 
groene steunstreep. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bulls goed op stoom

De ondertoon op dit speelveld blijft positief. 
Correcties zijn mild, trendmatigheid is goed 
met alle indicatoren in een plusstand, de bulls 
stomen goed door. Er is thans ruimte tot 3,43+, 
dat is een aannemelijk scenario. De steunzone 
rond 2,85  ligt op gepaste afstand, dus er is 
ruimte voor correctie zonder dat de technische 
conditie verslapt. Er verschijnen wel MRI 
candle’s met de RSI boven de OB-lijn, dus een 
aarzeling in de bullenparade lijkt aanstaande. 

Coaching: bij duidelijke topvorming is het 
te overwegen om uit hoofde van Money 
Management koopposities deels af te bouwen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Breakout in volle gang

De pulback vanaf de 35+ zone ging naadloos 
over in een breakout beweging die nog in volle 
gang is. Er staan immers witte candles boven 
de SMA, swingteller op +3, RSI boven de 50-
lijn en de DBS in het groen met EL coaching 
stip.  De bulls goed op weg richting de 50+ 
tot zelfs de 53+ zone. Zolang alles in de plus 
noteert blijven de vooruitzichten positief. 

Coaching: met de indicatoren in een plusstand, 
zijn Turbo Long posities te overwegen. 
Trendbeleggers zien hun kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9721&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 15, 14 april 2022

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Bearish sentiment

De ondertoon is al geruime tijd negatief, 
keurig in beeld gebracht door de indicatoren. 
Lagere toppen en lagere bodems onder een 
dalende SMA lijn, dat zijn toch de kenmerken 
van een dalende trendfase. Verstoring van dit 
koersritme slechts en alleen bij koersvorming 
boven 31,00. Zolang dat niet gebeurt, houden 
de beren de touwtje in handen. Onder 26,63 
een verdere verslechtering van het beeld. 

Coaching: voor trendvolgende beleggers 
is er weinig eer te behalen op dit speelveld. 
Wacht eerst maar op duidelijke signalen van 
bodemvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Afwachtend beeld

Na de koersval tot de 40+zone zou een 
significante pullback de volgende stap 
van de markt moeten zijn. Maar deze week 
doen de bulls daar nauwelijks aan mee. Ze 
blijven hangen rond de 50,00 in een zebra 
figuur, hetgeen de opmaat kan worden voor 
een rebound naar de 65 zone om die als 
weerstand te testen. Of wordt de huidige 
stabilisatie een halfmast patroon? Dan kan de 
koers verder onderuit naar de 30 zone.  

Coaching: wacht maar op een duidelijk 
rebound signaal. Of toch opnieuw een signaal 
uit het berenkamp? 

Randstad - Aanzwellende berendruk

“Deze week springen alle indicatoren  weer in 
een minstand, dus de beer weer aan zet. Dit 
zou kunnen betekenen dat een zwieperige 
dalende trendfase van start gaat richting in 
eerste instantie de 47-45 steunzone. De beer 
maar even volgen”, zo schreef ik vorige week. 
Ik hoef hier weinig aan toe te voegen, geen 
wijziging in het technische beeld. 

Coaching: er mag worden gezocht naar 
interessante instapkansen aan de short 
kant van de markt. Trendbeleggers zien de 
verpietering van het speelveld. 

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=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 15, 14 april 2022

RELX - Bulls ruiken de rode streep

Binnen de volatiele maar positieve trendfase 
zijn de bulls rap op weg naar de rode streep 
op 29,61. Alle indicatoren staan in de plus, dus 
een doorbraak boven de rode streep behoort 
tot de mogelijkheden. Dan is er sprake van 
‘uncharted territory’. Maar als er een zwarte 
candle verschijnt tegen de rode streep, dan 
dreigt er een dubbele top. Kortom, keren of 
passeren voor de bulls bij de rode streep. 

Coaching: ingenomen koopposities mogen 
worden aangehouden. Vinger aan de pols bij 
de krap 30 weerstand. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Positieve trend

Een mooi koersritme, hogere toppen en 
hogere bodem boven een fier opkrullende 
SMA lijn, een sterke RSI en overwegend 
positieve indicatoren. Deze week een poging 
van de bulls om boven 25+ te prikken om 
daarmee de trend te vervolgen en dat lijkt 
aardig te lukken. Niet eerder dan onder 
22,00 vervagen de positieve vooruitzichten 
enigszins. Er is dus voldoende correctieruimte 
zonder dat de trend in gevaar komt. 

Coaching: voor trendbeleggers ligt de chart er 
aantrekkelijk bij. Koopposities mogen worden 
aangehouden. ‘Kopen op zwakte’ is de 
aangewezen strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Berendreiging

Het is hangen en wurgen, piepen en kraken 
nipt onder de SMA lijn. Wat gaan de spelers 
doen? Wordt de berendruk opgevoerd en 
dreigt er een koersval naar de 35 zone? Of 
komen de bulls terug om de koers boven 
de SMA te prikken? De indicatoren wijzen 
in de richting van de beren, de Down status 
is valide. Meer berendruk richting de 34,0 
zone zolang de candles zwart kleuren en de 
indicatoren verder in de min schieten. 

Coaching: volgens de indicatoren zijn short 
posities gerechtvaardigd. Hou rekening met de 
nodige volatiliteit. 

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/?u=300&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 15, 14 april 2022

Unibail Rodamco - Opwaartse drang

De bulls vervolgen hun pad naar de 72+ zone 
met deze week een Bullish Engulfing patroon 
op de SMA lijn. Bovendien alle indicatoren in 
een plusstand, de UP status is valide. Maar 
gaat het lukken om de rode streep te slechten 
om vervolgens door te stomen naar de 80 
zone? De indictoren herbergen voldoende 
ruimte, dus de bulls krijgen de gelegenheid. 
De trendmatigheid is nog wel laag, dat is 
jammer. 

Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd, boven 72+ zijn er additionele 
koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Recovery

De recent gestarte recovery gaat deze week 
verder, maar met iets minder enthousiasme. 
Zorgt de 1e Fibo lijn dan voor een rimpel in de 
vijver? Wordt er nu al getopt, ruim onder de 
SMA lijn? Dat zou een uitermate slechte zet zijn  
van de bulls. Of is het slechts een adempauze 
om daarna de rebound te vervolgen tot de 45 
zone? Volgende week weten we meer.

Coaching: de indicatoren rechtvaardigen het 
aanhouden van rebound posities. Maar blijf 
strak navigeren, de bulls ogen vooralsnog niet 
sterk. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Vervolg positief sentiment

“Een kleine zwarte candle in de maak tegen 
de 3e Fibo lijn op afgerond 24,00. Zijn de 
bulls klaar met hun rally of is het slechts een 
adempauze? Laten we komende week even 
aanzien wat de spelers verder van plan zijn”, 
zo schreef ik vorige week. En zie, het blijkt een 
adempauze te zijn. Deze week al weer rap 
noordwaarts, door naar de krap 28,00 rode 
streep is thans aannemelijk. 

Coaching: charttechnisch gezien mogen Turbo 
Long posities worden aangehouden. Onder 
circa 23,00 verliezen de bulls hun grip. 

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=10078&underlying=ASR+Nederland&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 15, 14 april 2022

 
Onze TA coaching doelgroep kent vele typen beleggers, waarvoor 
we dagelijks uiteenlopende aanbevelingen presenteren. Ik stel ze 
graag aan u voor, met het verzoek aan te strepen tot welke categorie u 
behoort, meerdere antwoorden zijn mogelijk. Kunt u meteen inschatten 
hoe risicovol u het beleggingsspel speelt. Kortom, een risico testje voor 
de actieve belegger. 

0 Trendbelegger, meedoen in de richting van de trend, je bent een 
kuddebeest, altijd een grijze muis, je zoekt geborgenheid in de massa.
0 Countertrendspeler, je bent een tegenspeler, je handelt als wit 
muisje tegen de massa in, je bent het nooit met het grote publiek eens.
0 Swingtrader, dol op significante koersswings met een 
hoog achtbaan gehalte, je bent gespecialiseerd in top- en 
bodemherkenning. 
0 Climax speler, je loert op extreme koersdalingen waarbij er sprake 
is van zware overspannenheid en slaat toe als de katapult los schiet.
0 Speculant, je ziet beleggen als een groot gokspel, geen regels, 
geen plan, maar wel een scherpe speurneus om kansen op te sporen.
0 Anticiperende belegger, bang om de boot te missen open je alvast 
een positie, hopende dat de markt jouw kant op komt. 
0 Reagerende belegger, rustig wachten op voldoende bevestiging, je 
weet dat je de top en bodem mist, je gaat niet voor winstmaximalisatie. 
0 Visuele belegger, de grafiekgluurder, je beheerst het lijnenspel, je 
bent een landschapsherkenner, je ogen zijn de beste indicator.
0 Objectieve belegger, je werkt met een mooie set indicatoren en 
voert een gedegen handelsplan uit, meten is weten, daar gaat het om. 
0 Long specialist, je ziet altijd wel een lichtpuntje, je loert op de 
momenten om een kooppositie aan te gaan, waar dan ook op het veld. 
0 Short tracker, de beer is jouw favoriete viervoeter, je voelt je happy 
bij dalende koersen, bij jou schijnt de zon altijd in het zuiden. 
0 Laagvlieger, die superkort op de bal speelt, met zijn neus bijna in 
het scherm om elke stap van de spelers te kunnen volgen.
0 Hoogvlieger, die op een zeer hoog navigatie niveau opereert, bijna 
nooit ingrijpt en eigenlijk een Buy&Hold strategie volgt. 

Altijd goed om te weten in welke categorie je thuishoort, om daarmee 
onze TA coachings op juiste merites te kunnen beoordelen. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Afbeelding 2  

Hoe risicovol speelt u mee?

Mijn TA coaching publiek 

Risico test....

Wolters Kluwer - Bulls in actie

De bulls houden prima stand, ze staan nu 
midden in de range met 84+ als steunlijn en 
105+ als rode weerstandlijn. DBS in het groen, 
dus de UP status blijft valide. Maar eens bezien 
of de bulls nog verder kunnen opstomen. Deze 
week mogelijk een korte adempauze, komende 
week weer een witte candle zou niet misstaan. 
Er is geen overspannenheid dus een vervolg 
van de upswing is vooralsnog het meest 
waarschijnlijke scenario. 

Coaching: voor trendbeleggers oogt de chart 
positief. Eerder ingenomen Turbo Long posities 
mogen worden aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Afbeelding 1  

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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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 15, 14 april 2022     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Breakout, Pullback en Down

Op dit speelveld is goed zichtbaar hoe 
een trendomkeer tot stand komt. Eerst een 
breakout onder de SMA tot 38+ in dit geval, 
gevolgd door een pullback ofwel opleving 
tot aan de SMA lijn op 49+ om deze als 
weerstand te testen. Deze terugtest is 
succesvol, want de swingteller springt deze 
week op -2 en de DBS geeft een tweede 
downstaaf af. Een serie lagere toppen en 
lagere bodems kan van start gaan, tenzij de 
bulls terugkeren boven 49+. 

Coaching: trendbeleggers mogen overwegen 
om (restant) koopposities weg te doen, danwel 
portefeuilles te beschermen. 

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Fagron - Breakout in volle gang

“Gaat de rebound over in een breakout? 
Of komen de beren terug met een zwarte 
candle om de dalende trend te hervatten? 
Op moment van schrijven zijn de bulls druk 
doende om boven de SMA te prikken. Let 
hierbij vooral op de RSI, die tegen de OB lijn 
aanschurkt. Spannende fase!”, zo meldde 
ik vorige week. Welnu, de bulls persen er 
nog een witte candle uit, de breakout wordt 
vervolgd. Wanneer start de pullback? 

Coaching: Turbo Long posities mogen worden 
aangehouden. Na een succesvolle pullback 
zijn er koopkansen voor trendbeleggers.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Fugro - Nekstrekkende stieren

Al een flink aantal weken wordt de koers in een 
rap tempo omhoog gestuwd, met deze week 
de swingteller op +7 en de RSI ruim boven 
de OB-lijn. De afstand met de SMA lijn is 
inmiddels aanzienlijk en mag dan ook worden 
verkleind. Bij de eerstvolgende zwarte candle 
kan topvorming aanvangen als opmaat voor 
een correctie richting de krap 9,0 zone. Voor 
nu bezien of de bulls dit tempo volhouden.

Coaching: overweeg om Turbo Long posities al 
dan niet deels af te bouwen als er een zwarte 
candle verschijnt. 

Naar de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 15, 14 april 2022

Galapagos - Extra aanloopje

Het lukt de bulls om de verse uptrend 
een mooie impuls te geven. Een prima 
trendscenario vanaf de SMA op 55,00 tot 
mogelijk de rode zone op 66-69 met daarna 
ruimte tot 90+. Dat is het meest waarschijnlijke 
scenario. Tussentijds een extra aanloopje is 
goed mogelijk, let daarbij op de RSI. Daarom 
deze week mogelijk een zwarte candle als 
extra aanloopje. 

Coaching: bestaande Turbo Long posities 
mogen worden aangehouden. Bij een lichte 
verzwakking extra aankopen overwegen, mits 
er ruim boven de SMA wordt gebodemd. 

Naar de BNP Paribas Turbo’s

OCI - Waar blijft de top? 

Als een speer naar hogere niveus met thans 
bij 38+ aardig wat positieve overspannenheid. 
Tijd voor topvorming als opmaat voor een 
afkoeling richting de 26+ zone. Daarna 
mogen de bulls de draad weer oppikken. 
Voor nu bezien of de beren daadwerkelijk hun 
correctie tikken zullen uitdelen. Volgende week 
is daartoe een zwarte candle gewenst. Zolang 
die uitblijft houden de bulls de touwtjes stevig 
in handen. 

Coaching: trendbeleggers loeren op het 
moment om hun Turbo Tijd Long posities te 
verzilveren. 

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Wereldhave - Positief koersbeeld

Volatiel maar wel positief, zo ziet het 
koersbeeld er uit. Alle subjectieve en 
objectieve bevindingen wijzen in de richting 
van de bulls. Deze week opieuw een hogere 
candle met alle indicatoren een tandje 
hoger, dus het ziet er naar uit dat de bulls 
kunnen opstomen naar de 20+ zone, gelijk 
aan de weerstandzone in 2019. Er is geen 
overspannenheid, dus niets staat de bulls in 
de weg om hun parade te vervolgen. 

Coaching: Turbo Long posities mogen worden 
aangehouden, er is geen XL stip op de DBS 
indicator zichtbaar. 

Naar de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 15, 14 april 2022     = kans,  = bedreiging

Colruyt - Rebound opgedroogd

Vanaf de bodem op 33+ werd een rebound 
gestart. Het duurde een week voordat de 
DBS de opmars detecteerde, aangezien één 
witte candle nog geen opmars maakt. De klim 
bereikte vorige week de 61,8 Fibonacci zone, 
waar nu een flinke terugval zichtbaar is in de 
vorm van een Bearish Engulfing candlepatroon. 
De rebound is dus rap opgedroogd. Voor nu 
bezien hoe lang de afdaling bljft aanhouden.  
 
Coaching: signalen van topvorming geven aan 
dat het tijd wordt een XL te overwegen.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Air Liquide - Hogere koersen

Er is charttechnisch sprake van een patroon 
van hogere toppen en hogere bodems en het 
betreft flinke koersswings. Vanaf de recente 
bodemzone rond 136+ is een vervolg van de 
uptrend gestart en er worden nu zelfs hogere 
niveaus op de kaart gezet. Er is wel sprake 
van wat lichte stabilisatie maar er is nog zeker 
geen paniek. Daarbij staan alle indicatoren in 
de plus en kleurt de DBS logischerwijs groen. 
 
Coaching: zolang er hogere weekly highs 
en lows worden gevormd kunnen Turbo 
Long posities worden aangehouden. Pas bij 
verkoopdruk dus wellicht wat winst afromen.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Berkshire Hathaway - Enige terugval

Een dubbele groene streep rond 270+, een 
stijgende daily en weekly SMA, de swingteller 
op +9, spanningsmeter RSI met een tikje 
terug richting 67. Daarnaast op de chart een 
patroon van hogere toppen en hogere bodems 
als teken dat de uptrend valide is. Er is thans 
echter sprake van enige correctie die tot 
grofweg 320 ruimte heeft. Op het Dashboard 
zal bij lagere niveaus dan ook de correctiefase 
verschijnen. Dat doet echter geen afbreuk aan 
het positieve plaatje. 
 
Coaching: een positief plaatje waar wat ruimte is 
voor een correctie. Desondanks noteert de DBS 
nog altijd positief.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/


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

Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 15, 14 april 2022

GBP/USD - Neerwaarts patroon intact

Recent werd de afdaling hervat naar 1,3000 
waarna een test van de oude bodemzone 
rond 1.3200 volgde. De koers hobbelt 
nu tusssen 1,30 en 1,32. Daarbij staat de 
swingteller in de min, maar wellicht is er 
volgende week een plusstand zichtbaar. Toch 
is het patroon nog neerwaarts, pas boven de 
recente top komt de trend onder druk te staan 
en krijgt een eventuele rebound meer vorm. 

Coaching: shortposities krijgen nog de voorkeur 
zolang het dalende patroon in stand blijft. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Afdaling valide

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De oude bodemzone rond 1,1200 is recent 
getest waarna een afdaling werd ingezet 
richting de bodem op 1,08+. Dit alles binnen  
een patroon van lagere toppen en lagere 
bodems die de downtrend kenmerkt. Het 
technische plaatje wordt bevestigd door de 
indicatoren die keurig volgen. De DBS staat 
in de min stand en kleurt logischerwijs blauw. 
Rond de steun is nu wat stabilisatie zichtbaar, 
onder 1,08 krijgt de neerwaartse trend 
logischerwijs een vervolg. 

Coaching: shortposities kunnen worden 
aangehouden.

De neerwaartse beweging blijft intact voor de 
EuroBund maar heeft op de maandgrafiek 
wel een oude tussenliggende steunzone 
bereikt met niveaus rond 155 en 152+. Alle 
indicatoren staan in de min en er is sprake 
van een duidelijke downtrend voor de Bund 
die overeenkomt met oplopende rente. 
Voor nu de afdaling dus blijven volgen tot er 
een omkeerpatroon zichtbaar wordt op de 
daggrafiek.

Coaching: shortposities kunnen worden 
aangehouden zolang de afdaling voortduurt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Lagere niveaus

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=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=11447&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen week 15, 14 april 2022

Goud - Vervolg uptrend

De koers bleef lange tijd hangen boven 1.900, 
maar inmiddels worden er hogere koersen op 
de borden gezet. De swingteller volgt dan ook 
met een plusstand als teken dat de uptrend een 
vervolg krijgt. Daarbij volgt de daily SMA keurig 
als bevestiging van opwaarts momentum. Er 
ligt ruimte op de kaart tot grofweg 2.100 punten.   
Onder 1.900 verzwakt het beeld. 

Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd. 
Een strakke navigatie is geen overbodige luxe, 
zolang de candles wit kleuren is het beeld 
positief.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Na een onstuimige periode is er nu wat meer 
rust in de prijsontwikkeling van BrentOil, de 
volatiliteit is duidelijk wat afgenomen. Er is nu 
sprake van niveaus tussen grofweg 100 en 
110. De koers hangt nu nog wat rond de daily 
SMA, maar onder grofweg 94 ligt een verdere 
afdaling op de loer.  De indicatoren noteren 
afwisselend in de plus en de min. 

Coaching: overweeg strak geregisseerde ritjes, 
anders is een positie aan de zijlijn wellicht een 
betere overweging. 

BrentOil future - Rustiger koersbeeld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Onrustige swings kenmerken de 
koersontwikkeling van Zilver al lange tijd. Het 
tafereel speelt zich af binnen de bandbreedte 
tussen grofweg 21+ en 30. Het huidige 
koerspatroon ziet er op de weekkaart wel wat 
beter uit, er is vanaf de SMA zone immers 
sprake van een duidelijke opleving. Er ligt 
ruimte voor een stijging richting de bovenkant 
van de range. Voor nu bezien of de markt 
hogere niveaus toestaat.  

Coaching: offensieve koopposities zijn 
gerechtvaardigd.

Zilver - Opmars van start

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator  

Wie is Nico Bakker? 

Chart Navigator gratis 
abonnement
Wilt u een gratis abonnement 
op de Chart Navigator? Ga naar 
www.bnpparibasmarkets.nl. 

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, webinars, commentaren en analyses 
op bekende beleggings-websites. Daarnaast 
mag ik regelmatig spreken op seminars en 
congressen en kunt u mij  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. 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, webinars, commentaren en analyses 
op bekende beleggings-websites. Daarnaast 
mag ik regelmatig spreken op seminars en 
congressen en kunt u mij  volgen via Twitter 
(TheDailyTurbo). 
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bnpparibasmarkets.nl 
 
Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd 
aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.  
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het 
doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel 
of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven 
diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch analist en consultant. De 
beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een 
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële 
instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, 
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC geen 
invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend. 
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de 
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

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


