
Wilt u reageren? 

Heeft u opmerkingen, vragen, 

suggesties, aanvullingen, wilt u 

reageren? Doe dit dan door een 

email te sturen naar:  

markets@bnpparibas.com

Inhoud  Chart Navigator
Indices  P.  2
AEX® Hoofdfondsen   P.  4
TA Vraagbaak  P. 12
Midkapfondsen P. 13
Turbo Titels Buitenland  P. 15
Valuta - Obligaties  P. 16
Grondstoffen  P. 17
Info                                   P. 18 

Het gaat prima met de koersontwikkeling op de aandelenvelden. Mooie 
rally’s, stijgende trends, voor actieve trendvolgende beleggers een heus 
“Wit candle feest” waar zij met volle teugen van genieten. Maar daar schuilt 
tevens het gevaar, want het moment van topvorming en tussentijdse afkoeling 
komt steeds dichterbij. Nu komt het aan op strak navigeren tussen de 
krijtstrepen zoals die in de Chart Navigator worden weergegeven. 
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Op weg naar de rode strepen 
De bulls houden goed grip op de weekvelden, 
zij stomen lekker door maar bereiken wel een 
dezer dagen wat rode strepen, hetgeen voor 
topvorming en correctie kan zorgen. Kijk op de 
chart van uw favoriete indices en hoofdfondsen 
wanneer  dat het geval is en beslis of  u dan zo 
mogelijk in actie moet komen. 
Ook deze week leg ik zes Midkap- of  
Smallcapfondsen op de analysetafel om trend 
en sentiment nader te duiden. Ik kies voor de 
AMX index zelf, AMG, Arcadis, BESI, Fagron en 
Signify. Op deze charts is duidelijk zichtbaar dat 
de bulls de touwtjes stevig in handen hebben, 
maar voor hoe lang nog?  
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum 
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten op 
het thema van deze week. De keuze is gevallen 
op Daimler, Ferrari en LVMH. Drie charts 
waarop de ondertoon positief  is en de witte 
candles tot aantrekkelijke acties kunnen leiden 
bij actieve trendbeleggers.   
Op de intermarket speelvelden zijn interessante 
bewegingen gaande. EuroDollar worstelt in 
de 1,12-1,15 zone, Goud valt rap terug naar 
zijn weekly SMA, Zilver in een Down conditie,  
Brentoil stoomt maar door, nu boven de SMA  
en de Bundfuture is een correctie beweging 
gestart als afkoeling in de sterke uptrend.  

In de vorige TA vraagbaak gaf ik een korte 
opsomming wat betreft mogelijke coaching 
aanbevelingen als eenmaal een grafiek is 
geanaliseerd volgens de Dashboard methodiek. 
Ik zal de coachings nog even kort herhalen. 
Maar om echt succesvol te zijn in de dagelijkse 
praktijk van het beleggen komt het aan op een 
juiste Dashboard discipline en Setup validatie. 
Lees hier meer over in de TA Vraagbaak.

Dashboard Beleggen publicaties 
In aansluiting op het bovenstaande wil ik onder 
de aandacht brengen dat er naast de Chart 
Navigator nog drie publicaties zijn (wekelijks 
en/of  dagelijks) die het Dashboard Beleggen 
in de praktijk brengen. Dat is op maandag 
de Dashboard publicatie met verse rangen 
en standen wat betreft conditie en coaching 
van vele fondsen, de Technische Condities  
van vele intermarket titels en de regelmatig 
verschijnende Turbo Tijd Setups, ofwel concrete 
‘Buy or Sell’ aanbevelingen.  
Ga naar de BNP Paribas Markets website om 
deze publicaties in te zien. 

Deze week verschijnt de Chart Navigator 
op donderdag (grafieken bijgewerkt op 
donderdagochtend). Vrijdag en maandag a.s. is 
de beurs gesloten i.v.m. Pasen. 

Nico P.R. Bakker 

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/
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AEX-Index® - Positieve stemming

Alle indicatoren in de plus met candles 
ruim boven de licht opkrullende SMA lijn 
wijzen op een positieve ondertoon, ofwel 
een UP status op het Dashboard. Vorige 
week een lichte hapering bij de bulls, deze 
week pakken ze de draad weer op. De 
weg omhoog kan worden vervolgd met 
het vizier gericht op 577, de rode streep 
die al maandenlang boven in het veld ligt. 
Er is geen sprake van overspannenheid 
of onderhuidse ontwrichtingen, dus de 
bullenparade kan worden vervolgd. Voor nu 
zien hoeveel witte candles er bij komen. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Zolang de candles wit 
kleuren blijft de ondertoon positief. 

DAX® index - Sterke trend

Het patroon van hogere toppen en hogere 
bodems dat vanaf de bodem op 10.279 
gaande is, leidde recent tot een opwaartse 
doorbraak van de afvlakkende SMA lijn. 
Vorige week dook de index er weer kort 
onder, maar de bulls wisten toch weer op te 
veren. Zolang de swingteller positief telt ligt 
een continuatie van het opwaartse patroon 
voor de hand richting de weerstandzone 
rond 12.900 punten. Enige terugval richting 
de voormalige topzone rond 11.700 en 
de daily SMA is daarbij charttechnisch 
toegestaan. Al met al blijven de bulls dus 
aan de leiding.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities blijven 
gerechtvaardigd voor trendbeleggers. 

EUROSTOXX50® index - Op naar de weerstand

De SMA is opwaarts gepasseerd en de 
Up conditie is valide op het Dashboard. 
Aanvankelijk haperde de index wat rond 
het koersgemiddelde maar thans wordt 
er koers gezet richting 3.500 punten. De 
indicatoren staan in de plus al noteert de RSI 
reeds in overbought gebied en zijn er wat 
haperingen zichtbaar. Zolang de swingteller 
in de plus staat blijft het beeld positief. Al 
zigzaggend dus naar hogere niveaus, zo 
lijkt het. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen 
koopposities in eigendom houden. Bij zwarte 
candles rond 3.500 wellicht wat winst nemen.

Chart Navigator - Indices     week 16 - 18 april 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=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=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/producten/?u=393&underlying=AEX&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 -  All time high in zicht

Inmiddels komt de weerstandzone rond 
2.940 punten in beeld, tevens het hoogste 
punt van 2018. De swingteller staat in de 
plus en de RSI noteert boven de middenlijn. 
De rangen en standen op het Dashboard 
zijn derhalve positief. Deze week is echter 
een lichte hapering zichtbaar. Even een 
adempauze voor de bulls wellicht. Zolang 
het patroon van hogere toppen en hogere 
bodems in stand blijft, behoort het bereiken 
van de weerstand op krap 2.941 tot de 
mogelijkheden. Pas onder circa 2.800 
verzwakt het beeld en neemt de kans op 
een correctie richting de SMA toe. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. 

DOW JONES index - Lichte hapering

Vanaf de bodem op 21.712 is een sterke 
opmars zichtbaar. Na een korte retest van 
de opwaarts gepasseerde SMA zone, is 
inmiddels de weerstandzone binnen bereik. 
Op 26.951 ligt de rode streep die tevens 
het hoogste punt van 2018 markeert. Deze 
week is enige hapering zichtbaar middels 
een kleine candle. Zolang de indicatoren 
in de plus noteren blijft het charttechnische 
beeld positief voor de Dow. De bulls zullen 
echter een tandje bij moeten zetten om 
hun rit richting de weerstand af te kunnen 
maken. 
 
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen 
koopposities aanhouden zolang de 
swingteller positief staat.

NIKKEI 225 index - SMA opwaarts doorbroken

De koers van de Japanse index heeft de 55 
SMA lijn opwaarts doorbroken. Aangezien 
de swingteller positief staat, is de Up 
conditie valide op het Dashboard. De bulls 
kunnen koers zetten richting de weerstand 
op circa 22.700 punten. Zolang het patroon 
van hogere toppen en hogere bodems in 
stand blijft, ziet het er positief uit voor de 
bulls. Enige terugval richting de SMA is 
daarbij toegestaan. 
 
Conditie: Up.
Coaching: bestaande koopposities kunnen 
worden aangehouden zolang de swingteller 
positief telt.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 16 - 18 april 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=298&underlying=Nikkei+225&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 16 - 18 april 2019

ABNAMRO - Rebound scenario

Meer witte candles, swingteller in een 
plusstand en een opkrullende RSI 
onderschrijven de actie van de bulls om 
op te trekken richting de SMA op 22+. De 
rebound, ofwel opleving in de downtrend, 
krijgt een mooi vervolg. Straks wordt het 
natuurlijk spannend, want bij de SMA lijn 
geldt het motto ‘keren of passeren’, breken 
of draaien voor de bulls. Maar dat zien 
we later wel. Voor nu de countertrend 
beweging verder gadeslaan. 

Conditie: Support (Rebound). 
Coaching: slechts en alleen rebound spelers 
zien hun kansen richting de gemiddelde lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - HS omkeerpatroon

“Toch de contouren van een omgekeerd 
Hoofd-Schouder patroon als opmaat voor 
een trendbreuk. Opstomen naar 33+, dan 
door naar 35,50, dat is thans de verwachte 
route. De indicatoren staan in de juiste 
stand en kunnen de bulls helpen hun weg 
te vervolgen”, zo meldde ik vorige week. Ik 
hoef hier niets aan toe te voegen. De bulls 
zijn een stapje verder op het stierenspoor, 
ze raken inmiddels de SMA lijn terwijl de 
RSI de OB aantikt. Tijd voor een top?

Conditie: Conditie: Support (Rebound). 
Coaching: met steun op 30+ worden er 
reboundkansen aangereikt richting 33+ en 
35,50. Bij een zwarte candle wat XL. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Lichte hapering

Dit fonds heeft een korte koershistorie, 
maar er is voldoende data om vast te 
stellen dat er sprake is van een positief 
sentiment. Ik zie een serie hogere toppen 
en hogere bodems, terwijl de swingteller 
in de plus noteert en de RSI fier boven de 
50-lijn beweegt. Steun rond de Fibo op 625 
en weerstand bij 750 waar reeds tweemaal 
is getopt. Zoals het er nu naar uitziet blijft 
de koers bewegen tussen de genoemde 
kantelpunten met momenteel wel wat 
aarzelingen bij de bulls. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities kunnen 
worden aangehouden mits de koers boven 
625 blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                            week 16 - 18 april 2019

Akzo Nobel - Stabilisatie

Met de nodige turbulentie is er recent 
getopt rond 82+ met aansluitend een 
poging van de beren om het gat met de 
gemiddelde lijn te verkleinen. Het behelst 
vooralsnog een milde correctie, eerder 
een stabilisatie. Er is mogelijk ruimte tot 
aan de Fibo grid rond 76 tot 73 zonder dat 
de trend in gevaar komt. Na een normale 
maar turbulente afkoeling mogen de bulls 
weer proberen de trend te vervolgen, 
zo luidt althans de verwachting. Dus 
maar eens bezien wanneer er voldoende 
bodemstampers actief zijn. 

Conditie: Up. 
Coaching: een zijlijnpositie is 
gerechtvaardigd nu de koers wat stabilisatie 
vertoont. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Milde correctie

Al maandenlang is een serie hogere 
toppen en hogere bodems gaande met 
thans een milde correctie in ontwikkeling 
getuige de minstand op de swingteller 
met de intentie om binnenkort een hogere 
bodem te plaatsen om daarna de trend te 
vervolgen. Voor nu dus bezien tot hoever 
de beren kunnen reiken en of de spelers 
in staat zijn het huidige marktritme vast te 
houden. 

Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: na een succesvolle correctie 
zijn er weer koopkansen binnen het 
stijgingskanaal. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Herstelpoging

De verwachte berendruk blijft uit, vanaf 
4,20 doen de bulls uitermate goed hun 
best om verloren terrein terug te winnen. 
Ze krijgen hierbij ruimte tot 4,79, daarna 
komt 5+ in het vizier. De indicatoren staan 
licht in de plus, dus er is een objectieve 
ondersteuning. De turbulentie is redelijk, 
dus maar eens bezien  in hoeverre de bulls 
slagen in hun opdracht. Van 4,20 naar 4,79 
is in ieder geval hun opdracht. 

Conditie: Support (Rebound). 
Coaching: slechts en alleen voor 
koopjesjagers zijn er EL kansen. Anderen 
wachten op meer bodemvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 16 - 18 april 2019

ASR Nederland - Wit candlefeestje

Het duurde even, maar in de afgelopen 
weken laten de bulls zien dat zij de 
langere termijn uptrend een impuls willen 
geven. Witte candles boven de SMA lijn, 
swingteller op +3 inmiddels en de RSI 
ruim boven de 50-lijn onderschrijven dit. 
De Up status op het Dashboard is valide, 
dus een verdere koersstijging naar de 
weerstandzone rond 41/42 is vooralsnog 
het meest waarschijnlijke scenario. Niet 
eerder dan onder krap 38,00 komt de 
huidige uptrend in gevaar. 

Conditie: Up.  
Coaching: ondanks de turbulentie zijn er wel 
koopkansen. Twee handen aan het stuur. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Tussen rood en groen

Binnen de langere termijn downtrend, de 
candles noteren immers ruim onder een 
dalende SMA lijn, is er sprake van een 
trading range configuratie met krap 18,00 
en ruim 21,00 als krijtstreepjes in het veld. 
Het is heen en weer zigzaggen tussen rood 
en groen, hetgeen dus geen significante 
koersbeweging oplevert. Maar voor 
swingtraders is dit een prima speelveld, 
zij zien dat de bulls de rode lijn onder 
druk zetten. Boven 23,50 kan een nieuwe 
uptrend van start gaan. 

Conditie: Support (Rebound). 
Coaching: range spelers zien hun kansen 
wel, anderen wachten op een duidelijk 
signaal uit het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Vervolg uptrend

Onlangs verscheen de UP status op het 
Dashboard. Deze week krijgt de stijgende 
trendfase een vervolg met een sprieterige 
candle, swingteller een tandje hoger naar 
+4 en de RSI op weg naar de OB-lijn. 
Anders gezegd, de bulls zijn rap op weg 
naar de weerstandzone op 189. Dit gaat 
gepaard met de nodige turbulentie, dus 
tussentijdse berentikken zijn goed mogelijk. 
Per saldo wel positieve vooruitzichten.  De 
bulls aan de leiding, dat is duidelijk. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopconditie is valide, dus ‘kopen 
op dips’ lijkt de aangewezen strategie voor 
trendvolgende beleggers. 

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=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=414&underlying=ASML&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 16 - 18 april 2019

DSM -  Bulls blijven aan zet

De bulls tonen nog geen enkele 
vermoeidheid, zo lijkt het.  Ze vervolgen de 
uptrend, alle indicatoren in een plusstand, 
geen rode strepen in de buurt, records 
worden scherp gesteld. Onder in het veld 
ligt de hulplijn (daily SMA) op 94+, dus er 
is voldoende correctieruimte zonder dat 
de trend direct in gevaar komt. We volgen 
met belangstelling de bullenparade en 
zullen zien wanneer de bulls toe zijn aan 
een pauze. Daartoe zal er eerst een zwarte 
candle moeten verschijnen. 

Conditie: Up.
Coaching: (restant) koopposities mogen 
worden aangehouden. Trend en sentiment 
zijn immers positief. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Correctie tijd

“Binnenkort dippen en een hogere bodem 
vormen, dat lijkt thans een logische route. 
Dat pad kunnen we technisch wel weer 
gaan begeleiden. Voor nu dus bezien 
of de beren hun corrigerende tikken 
kunnen uitbreiden”, zo schreef ik vorige 
week. En zie, de beren doen wat we 
van hen verwachten. Met gevoel voor 
dramatiek drukken ze de koers richting 
de Fibo zone die rond 99 tot 91 steun kan 
aanreiken. Maar eens bezien tot hoe ver 
de beren zullen reiken om aansluitend de 
bodemstampers te verwelkomen. 

Conditie: Up.
Coaching: countertrend spelers doen mee 
met de beer. Trendbeleggers wachten op de 
terugkeer van bodemstampers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16 - 18 april 2019

ING - Nieuwe uptrend

Sinds oktober vorig jaar is een breed 
bodempatroon gaande (een Hoofd-
Schouder patroon) als opmaat voor een 
trendbreuk. Vorige week werd hiertoe de 
SMA lijn gepasseerd, deze week opnieuw 
een candle boven de gemiddelde lijn met 
de swingteller op +3 en de RSI boven de 
OB-lijn. De Up status is dus valide, de bulls 
aan de leiding in een verse uptrend. De RSI 
staat hoog, dus een pullback naar 11,50 
hangt in de lucht. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er nu 
ook koopkansen. Hou wel rekening met een 
pullback om de SMA als steun te testen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Topvorming

“Al met al een positief plaatje al ligt met dit 
soort forse stijgingen topvorming wel op de 
loer. Uitzien naar de zwarte candle dus”, zo 
schreef ik onlangs naar aanleiding van de 
bullenrit tot de 95+ zone. Welnu, mogelijk 
dat deze week opnieuw een zwarte 
candle wordt geplaatst als bevestiging 
van  topvorming. Er is in principe ruimte tot 
aan de Fibo grid op 87+ tot 85, dan is de 
afstand met de SMA voldoende verkleind 
en mogen de bulls weer in actie komen. 

Conditie: Up.
Coaching: topvorming is gaande, dus wat 
winsten afromen is te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Bulls op stoom

Met gevoel voor dramatiek overheersen 
de bulls op het speelveld. Zij stuwen de 
koers naar hogere niveaus met krap 72,00 
als voorlopig hoogtepunt. Af en toe een 
klein extra aanloopje waarbij het proces 
van hogere toppen en hogere bodems niet 
wordt verstoord. Sterker nog, de weekly 
SMA loopt steil omhoog, dus het zit wel 
goed met de trendmatigheid.  De bulls 
begeven zich inmiddels op ‘uncharted 
territory’, zo hoog zijn ze nog nooit geweest. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de UP status valide is. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16 - 18 april 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Moeizaam stierenspel

Het is de bulls onlangs gelukt om de vlakke 
gemiddelde lijn opwaarts te kruisen met 
de intentie een nieuwe uptrend te starten. 
De rit verloopt echter grillig en krampachtig 
met de swingteller mogelijk in een 
correctiestand en een teruglopende RSI.  
Mocht de koers danook terugvallen onder 
de SMA op 34+ dan vervagen de positieve 
vooruitzichten. Voor nu de gematigd 
hogere koersen kritisch blijven volgen op 
de zebragrafiek. Het is een kwestie van er 
op of er onder voor de bulls. 

Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols als 
er koopposities uitstaan, nog geen 
overtuigende stierenactie. 

NN Group - Bodemstampers actief

De koers wordt flink heen en weer 
gezwiept, waardoor stevige witte en zwarte 
candles elkaar afwisselen. Een turbulente 
zebragrafiek lijkt zich af te tekenen, weinig 
trend maar veel turbulentie. De indicatoren 
staan er verdeeld bij, dus een duidelijk 
scenario kan niet worden geschetst. 
Toch lijken bodemstampers actief, er 
staan immers wat witte candles op de 
gemiddelde lijn, veelal de juiste plek om de 
uptrend nieuw leven in te blazen, niet waar? 

Conditie: Up.
Coaching: op het grillige speelveld zijn er 
reeds de eerste koopkansen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - UP  

Volgens de regels van het Dashboard 
beleggen is er sprake van een positieve 
ondertoon. Een serie hogere toppen en 
hogere bodems is gaande boven een 
opkrullende SMA lijn, swingteller in een 
plusserie, RSI ruim boven de 50-lijn, de 
Up status is valide. Volgende week swing 
+8, dus dat schiet al lekker op. Even 
dippen naar niveaus rond 2,70 tot 2,50 is 
toegestaan zonder dat de trend in gevaar 
komt. Op termijn lijkt een koersdoel van 
krap 3,00 aannemelijk. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Bij swing +8 of +9 even 
opletten wat de bulls gaan doen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16 - 18 april 2019

Royal Dutch Shell - Aarzelende stieren

Op het wispelturige speelveld houden 
de bulls goed stand, al moeten ze wel 
een stapje terug doen. Even afkoelen 
om vervolgens de weg omhoog te 
vervolgen naar 29 tot 30, dat lijkt het meest 
waarschijnlijke scenario. De stippellijn 
(daily SMA) op krap 28 zou al steun kunnen 
aanreiken, daaronder ligt de weekly SMA 
op 27,30 als laatste vangnet. De indicatoren  
staan allemaal nog in de plus, dus de Up 
status is vooralsnog valide. 

Conditie: Up.  
Coaching: gezien de zwarte candles kan 
overwogen worden om deels wat winsten te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Turbulent koersverloop

Charttechnisch gezien is een spannende 
strijd gaande rond 19+ onder het motto 
‘oude weerstand wordt nieuwe steun’. 
De bulls doen hun uiterste best om op te 
veren vanaf die zone, ondersteund door 
de RSI die opveert vanaf de 50-lijn. Met 
deze voortgang ligt een vervolg van de 
uptrend voor de hand met 20+ als haalbaar 
koersdoel. Voor nu bezien of de bulls zich 
blijven vermannen  met meer witte candles 
en een uitbraak uit een driehoekformatie. 
De swingteller helpt een handje deze week. 

Conditie: Up.
Coaching: de chart rechtvaardigt het 
innemen van koopposities zolang de 
candles wit kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Uitbraak van de bulls

Deze week een overtuigend vervolg van 
de breakout beweging met een losse 
witte candle boven de gemiddelde lijn. 
Swingteller een tandje hoger naar +3 
en de RSI fier opkrullend naar de OB 
lijn. Kortom, een duidelijke uitbraak van 
de stieren als eerste stap in een nieuwe 
stijgende trendfase. Het is even de 
vraag waar de uitbraak zal opdrogen 
om vervolgens plaats te maken voor een 
pullback. We wachten wat dat betreft op de 
eerstvolgende zwarte candle.  
 
Conditie: Up. 
Coaching: breakout spelers zitten goed, 
trendbeleggers haken aan na een 
succesvolle pullback. 

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=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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16 - 18 april 2019

Unibail Rodamco - Rebound in volle gang

Formeel is er sprake van een rebound 
binnen de dalende trendfase, want de 
swingteller noteert in de plus onder een 
dalende SMA lijn. De beren verliezen hun 
grip op het aandeel gezien de hogere 
bodem op 135.  Tevens stijgt de koers 
boven de daily SMA, dus een rebound naar 
de weekly SMA op 162 lijkt aannemelijk. 
Daar wordt het weer spannend onder het 
motto ‘Keren of passeren’. Voor nu bezien 
of de bulls er nog wat witte streepjes bij 
kunnen plaatsen. 

Conditie: Support (herstel).
Coaching: reboundspelers volgen met 
belangstelling de rit naar de SMA lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Volatiele top

In mijn recente commentaren schreef 
ik over topvorming in de 50/52 zone als 
opmaat voor een dip richting de Fibo zone 
rond 49. Deze week gooien de bulls echter 
roet in het eten door een forse witte candle 
te plaatsen met zelfs de swingteller in 
een plusstand. Eind correctie en gewoon 
een vervolg van de uptrend? Op moment 
van schrijven wordt de All-Time-High 
scherpgesteld, de bulls zijn nog nooit zo 
hoog geweest. Maar eens bezien of zij 
deze positie kunnen vasthouden. 

Conditie: Up.
Coaching: nieuwe koopposities lijken 
aantrekkelijk, maar hou wel twee handen 
aan het stuur. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Hervatting uptrend

“De koers blijft nog binnen de uptrend, 
maar noteert inmiddels wel onder de daily 
SMA hulplijn en tevens draait de swingteller 
in de min. Onder 41 gaat een negatieve 
overgangsfase van start. Kortom, even 
aanzien of de beren hun grip vergroten”, zo 
meldde ik vorige week. En zie, op het juiste 
moment komen de bulls terug. Zij veren op 
vanaf de SMA lijn, drukken de swingteller 
daardoor in een +1 stand, RSI springt op 
vanaf de 50-lijn, de Up status is weer terug 
op het Dashboard. Opwaarts potentieel is 
wel beperkt vooralsnog tot 45+. 

Conditie: Up. 
Coaching: nieuwe koopkansen voor 
trendbeleggers.

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=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16 - 18 april 2019

In de vorige TA vraagbaak gaf ik een korte opsomming wat betreft 
mogelijke coaching aanbevelingen als eenmaal een grafiek is 
geanaliseerd volgens de Dashboard methodiek. Ik zal de coachings 
nog even kort herhalen. Maar om echt succesvol te zijn in de dagelijkse 
praktijk van het beleggen komt het aan op een juiste Dashboard 
discipline en Setup validatie. Lees maar verder. 

Coaching overwegingen en aanbevelingen: 
Duiden van kansen en bedreigingen... 
Optuigen van diverse scenario’s die leiden tot een concrete actie...  
Rechtvaardiging voor het aanhouden van posities.... 
Wijzen op terughoudendheid of  zelfs een zijlijnpositie... 
Toepassen van Money Management... 
Bescherming door niet achter de stier of  beer aan te rennen... 
Stip Coaching met groene en rode aandachtstippen...

De TA coaching heeft voor u geen enkele zin als u geen Dashboard 
Discipline aanhoudt. Dat wil zeggen dat u de juiste acties onderneemt 
in de betreffende conditie fasen. U kent ze wel: Up, Resistance, Down 
en Support met daaraan gekoppeld respectievelijk Enter Long (EL), Exit 
Long (XL), Enter Short (ES) en Exit Short (XS). Nu weet ik wel dat het 
best  interessant en spannend kan zijn om afwijkend gedrag te tonen, 
dus bijvoorbeeld al een EL te doen terwijl de Support status nog valide 
is. Maar dit anticiperen mislukt vaker dan het succes oplevert. En het 
meeslepen van zogenaamde ‘hoop trades’ onder het motto ‘het komt wel 
weer goed’ is op den duur een uitermate vervelende en verlieslatende 
activiteit. Kortom, hou je aan de spelregels, dan kun je met Dashboard 
beleggen een mooi resultaat behalen.

Vasthouden aan de spelregels geldt ook bij het analyseren van de 
grafiek om vast te stellen of  een zogenaamde Turbo Tijd Long of  
Short Setup nog valide is. De Dashboard conditie metingen spelen 
hierbij een belangrijke rol. Een wijziging in conditie behelst in principe 
het aanpassen van (Money Management) of  zelfs het sluiten van de 
betreffende TT Setup. Analyseren is wat dat betreft NIET het doen van 
een voorspelling (dat kan toch niemand) maar WEL het uitvoeren van een 
Setup validatie. 

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

TA Coaching

Dashboard Discipline en Setup Validatie

Dashboard Discipline

Wolters Kluwer -  Hogere niveaus

Met zo nu en dan wat wispelturige 
koersbewegingen, houden de bulls de 
touwtjes stevig in handen. Ze produceren 
al weer enkele weken overwegend hogere 
niveaus en witte candles, swingteller op +4 
en de RSI ruim boven de 50-lijn. Een prima 
Up status en de indicatoren zullen aan 
moeten geven wanneer het tijd wordt voor 
topvorming met aansluitend een gezonde 
correctie beweging. Vooralsnog ziet dat er 
niet naar uit. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers ligt de grafiek 
er positief bij, koopposities mogen worden 
aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 16 - 18 april 2019

AMX index - Wit candlefeest

Dit keer aandacht voor de barometer 
der Midkappers, de AMX index. Er is 
sprake van een positieve conditie getuige 
de blauwe swingteller boven de SMA 
lijn. Op termijn zijn hogere koersen dus 
aannemelijk, met 860+ als koersdoelzone. 
Maar er is eerst behoefte aan een extra 
aanloopje, gevoed door de RSI die boven 
de OB lijn prikt. Een correctie naar 760 zou 
prima passen in het plaatje. Kortom, kort 
lager tot stabiel, lang hoger, zo luidt de 
bevinding. 

Conditie: Up. 
Coaching: na een   mogelijk milde correctie 
zijn er (additionele) koopkansen. 

AMG - Moeizaam bodemproces

Het gaat moeizaam met het eerder 
genoemde dubbele bodem patroon op 
26+. Van de bulls wordt verwacht dat zij 
de koers naar de tussenliggende top op 
36+ stuwen, maar ze hebben er nog niet 
veel zin in. Deze week wel een poging 
gezien de witte candle en de swingteller 
op +1. Ze moeten meer veerkracht tonen 
om het bodemproces kracht bij te zetten. 
Komende week opnieuw een witte candle 
is dan ook gewenst. 

Conditie: Support (Rebound). 
Coaching: als er ‘dubbele bodem posities’ 
uitstaan, is een strakke navigatie gewenst. 

Arcadis - Volatiele uitbraak

Er komt langzaam maar zeker een einde 
aan een kwakkelperiode waarin de 
candles aan de SMA kleven. Vorige week 
al een duidelijke poging om los te komen, 
deze week gaat het een stuk beter om 
noordwaarts te bewegen. De Up status is 
valide, steun op 13,78, weerstand 18,25, 
voldoende speelruimte dus voor de bulls. 
Charttechnisch kan een zogenaamd 
halfmast patroon worden afgemaakt, een 
lekker windje in de rug van de bulls. Vanaf 
18,25 mag er eerst een correctie komen. 

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

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 16 - 18 april 2019

BESI - Goeie eerste stap

Onlangs drukten de bulls de koers uit een 
consolidatie en boven de SMA lijn. Mooie 
uitbraak, met deze week een vervolg, 
waardoor de Up status aan kracht wint. 
Maar de RSI stuurt aan op topvorming als 
opmaat voor een pullback, De koers mag 
daarbij niet terugvallen onder 23+ anders 
vervallen de vooruitzichten op een nieuwe 
uptrend. Voor nu dus uitzien naar de 
eerstvolgende zwarte candle als startschot 
voor een pullback richting de SMA op 23. 

Conditie: Up.  
Coaching: na een succesvolle pullback 
zijn er koopkansen voor trendvolgende 
beleggers. Nu is een positieve 
overgangsfase valide. 

Fagron - Volatiel speelveld

De grafiek toont een mooie combinatie van 
duidelijke trendmatigheid met de nodige 
turbulentie. Anders gezegd, al zwiepend 
vinden de bulls hun weg omhoog. 
Momenteel is een Up conditie op het 
Dashboard valide, alle indicatoren staan 
immers in de plus. Steun op 15,34, eerste 
weerstand komt in op 17,76. Voldoende 
bewegingsruimte dus voor de spelers die 
willen proberen de uptrend intact te laten.   
Deze week echter een flinke berentik, dat 
past wel op dit volatiele speelveld. 

Conditie: Up. 
Coaching: eerder ingenomen koopposities 
mogen worden aangehouden. Even 
oppassen wat er bij 15+ gaat gebeuren. 

Signify - Uitbraakbeweging van de bulls 

Enkele weken terug braken de bulls met 
weinig overtuiging de gemiddelde lijn. 
Deze week wordt er echter prima vaart 
gezet achter de huidige uitbraakbeweging. 
Swingteller op +4, maar de RSI inmiddels 
boven de OB-lijn, dus de kans op 
topvorming neemt toe. Prima, want er zal 
eerst een pullback moeten komen om 
daarna een serie hogere toppen en hogere 
bodems te starten. Zolang de koers boven 
24,00 noteert, voeren de bulls de regie in 
een redelijk verse uptrend.  

Conditie: Up. 
Coaching: na een succesvolle pullback 
zijn er (additionele) koopkansen voor 
trendbeleggers. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 16 - 18 april 2019

Daimler - Up conditie

Op of over de lijn? Dat was vorige week 
de vraag toen de koers balanceerde rond 
55 ter hoogte van de voormalige steun/
weerstandzone en de dalende 55 SMA lijn. 
Inmiddels is het aandeel verder gestegen 
en is de weerstandzone op krap 60 bereikt. 
Daar zal mogelijk wat verkoopdruk ontstaan, 
maar zolang het patroon van hogere toppen 
en bodems intact blijft, ligt een voortzetting 
van de uptrend voor de hand. Een correctie 
richting de SMA zone is daarbij toegestaan. 
 
Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de swingteller positief staat.

Ferrari -  Haperingen

Een forse afdaling strandde rond 84 waar 
beleggers terugkeerden in het aandeel. 
Thans is de stijgende SMA ruimschoots 
gepasseerd en is de oude weerstandzone 
op 122+ bereikt. Kunnen de bulls door, 
of ligt er enige correctie op de loer? 
Charttechnisch past een lichte terugval 
wel in het plaatje. De RSI vlakt wat af en 
de swingteller staat in de plus. Een kleine 
zwarte candle wordt gevormd als teken 
dat de motor wat hapert. Voor nu dus even 
afwachten. Boven 123,35 kan de rit een 
vervolg krijgen richting 129. 
 
Conditie: Up.
Coaching: beleggers kunnen posities 
aanhouden zolang de Up conditie valide is. 

LVMH - Geen grenzen

Er lijkt geen limiet te staan op de 
koersontwikkeling van LVMH. Inmiddels 
worden nieuwe highs neergezet in het 
aandeel dat thans al boven 350 noteert. 
De swingteller staat in de tweede upserie, 
de RSI klimt verder en de OBOS banden 
rekken verder op. Nu de afstand tot de 
SMA groter wordt, stijgt het risico op 
topvorming en enige correctie. Voor nu 
echter de bullenrit gewoon blijven volgen.

Conditie: Up. 
Coaching: beleggers met koopposities 
kunnen posities aanhouden. Bij topvorming 
wellicht wat winst nemen of een trailingstop 
gebruiken. Na een dip additionele 
koopkansen.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 16 - 18 april 2019

EUR/USD - Dalende trend valide

Er is al lange tijd sprake van een gematigd 
dalende trend waarbinnen regelmatig een 
zijwaartse fase wordt gevormd. Het 
speelveld ligt nu tussen grofweg 1.1450 
en 1.1176. De volatiliteit neemt af en dat is 
zichtbaar aan de smaller wordende OBOS 
banden in de RSI. Dat kan een aanwijzing 
zijn voor een koersexplosie. Maar welke 
kant op? Aan de onderkant ligt er ruimte tot 
krap 1.0600 en aan de bovenkant ligt de 
weerstand en het dalende koersgemiddelde 
rond 1.1570. Voor nu de onwikkelingen 
binnen de dalende trend blijven volgen. 

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd. Offensieve spelers wijken 
wellicht uit naar lagere timeframes.

GBP/USD -  Stabilisatie

De volatiliteit neemt de laatste weken wat 
af en per saldo is er stabilisatie zichtbaar 
boven 1.3000. De lagere highs duiden 
op verzwakking van het Pond. Ligt een 
neerwaartse doorbraak van 1.3000 op de 
loer? Dat zal moeten blijken de komende 
weken. Daaronder ligt in ieder geval ruimte 
voor een afdaling richting krap 1.2800. 
De indicatoren staan in de min. Voor nu 
dus afwachten of er meer verkoopdruk 
zichtbaar wordt. 

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd. Offensieve trendbeleggers 
kunnen bescheiden anticiperen op een 
neerwaartse uitbraak met een strak exit 
management.

Euro-BUND future - Laatste bullenkans

De Bund verzwakt nu een correctiefase 
op het Dashboard wordt gestart en de 
daily SMA zone, die lange tijd keurig steun 
verleende, neerwaarts wordt doorbroken. 
Een afdaling richting de 55 SMA en de 
voormalige topzone rond 160 ligt op de 
loer. In de RSI is tevens een negatieve 
divergentie zichtbaar. De bulls krijgen een 
laatste kans. Voor nu dus bezien of de 
koers nog opveert. Onder krap 164 krijgt de 
correctie meer vorm. 

Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: vinger aan de pols voor lopende 
koopposities. Onder krap 164 een exit 
overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=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 16 - 18 april 2019

Goud - Neerwaartse doorbraak

“De lagere toppen impliceren tevens 
verkoopdruk. Onder de steunzone 1.284 die 
als laatste vangnet voor de bulls fungeert, 
ligt een afdaling op voor de hand.” Dat 
schreef ik vorige week. De steun- en SMA 
zone rond 1280 zijn thans neerwaarts 
doorbroken. Een afdaling richting 1.200 
behoort tot de mogelijkheden. In de afdaling 
liggen nog wel een aantal potentiële 
steunniveaus. Eerst maar eens kijken 
hoelang de berendruk blijft aanhouden.

Conditie: Down
Coaching: trendbeleggers kunnen 
shortposities in overweging nemen.

Zilver -  Aanzwellende verkoopdruk

De oude topzone rond 15 deed enkele 
weken dienst als steun, maar is thans 
neerwaarts doorbroken. De swingteller staat 
ver in de min op -8, de daily en weekly SMA 
zijn dalend en de RSI hangt ruim onder 
de middenlijn. De indicatoren schetsen 
dus geen positief beeld. Een neerwaartse 
afdaling richting 14+ lijkt derhalve voor de 
hand te liggen. Of kunnen de bulls toch nog 
voor een verrassing zorgen? We zullen zien. 

Conditie: Down.
Coaching: overweeg shortposities aan te 
houden.

BrentOil future - Hogere niveaus

De koers klimt nipt boven de vlakke SMA 
lijn, waardoor de herstelfase overgaat naar 
de UP conditie op het Dashboard. Per 
saldo bevinden de spelers zich net over 
het midden van het veld tussen de top 
van oktober 2018 op 87+ en de bodem op 
krap 50 van eind 2018. De koersdaling van 
ruim 43% is inmiddels dus ruimschoots 
goedgemaakt. De daily SMA lijn begeleidt 
de swings keurig, samen met de swingteller. 
Spanningsmeter RSI staat positief. Al met 
al een prima beeld voor BrentOil, mits de 
candles wit blijven.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de swingteller positief 
noteert.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator  

Ik ben technisch analist met visuele analyse 
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik 
op een eigen specifieke wijze naar markten en 
koersontwikkelingen kijk.  Ik doe veel research 
op dit gebied, geef trainingen en workshops 
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit 
laatste doe ik vooral aan de hand van columns, 
commentaren en analyses op bekende 
beleggings-websites. Daarnaast mag ik 
regelmatig spreken op seminars en congressen 
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via 
Twitter (TheDailyTurbo). 
Ik benader de technische analyse vanuit 
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het 
beleggingslandschap 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. 

In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator 
omschrijf ik van veel financiële titels de 
technische conditie, afgeleid van subjectieve 
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek 
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de 
markten en fondsen met een min of meer vaste 
marktlens, om u als belegger door het financiële 
landschap te coachen. Naast de informatie in 
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende 
technische bevindingen, tips en suggesties op 
de website www.bnpparibasmarkets.nl. 
De Chart Navigator vervult ook een rol als 
vraagbaak. Interessante onderwerpen, 
uitspraken, patronen, beeldspraken en 
indicatoren uit de technische analyse passeren 
de revue. 

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

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

bnpparibasmarkets.nl


