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Na de recente Corona paniekbodems op alle aandelenvelden werden 
dappere herstelbewegingen ingezet als reactie op de gigantische 
berentikken. Hoopvol, kansrijk, maar ook spannend. Nu kan de vraag worden 
gesteld “Einde opluchtingsrally....?”, want her en der dreigt topvorming 
als validatie van een trendomkeer. De beren slijpen hun messen en willen 
opnieuw toeslaan. Ga dus zeer behoedzaam te werk, strak navigeren. 
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Einde pullback? 
We hebben allemaal gezien hoe de bulls 
terugkwamen om de schade te herstellen, 
hetgeen aardig is gelukt. Maar het zijn 
rebounds, pullbacks om een lagere top 
te plaatsen onder de SMA lijn. Dit laatste 
impliceert hernieuwde berendruk en een 
gerede kans op lagere koersen. Let op dus.  
Als te doen gebruikelijk zal ik van enkele 
Midkappers of  Small-cappers de grafiek 
duiden. Ik start met de AMX index, daarna 
Altice, BESI, Corbion, Pharming en SBM 
Offshore. Stuk voor stuk rebounders die toe zijn 
aan een pauze als opmaat voor hernieuwde 
berendruk. Posities dan maar veiligstellen? 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd 
die aansluiten op het thema van deze week. 
Opluchtingsrallies zijn zichtbaar bij Colruyt, 
Econocom en Umicore. Maar zijn de bulls klaar, 
of  gaan ze ons verrassen? Kijk en lees waar 
thans de kansen en bedreigingen schuilen.  
Op de intermarket speelvelden zie ik veelal 
nerveuze koerssprongen. Zo zwiept EUR/USD 
flink heen en weer onder zijn SMA lijn. Goud 
vervolgt zijn uptrend, Zilver trekt aan richting 
zijn SMA, Brentoil is doende met een breed 
bodempatroon en de Euro Bundfuture probeert 
op te veren vanaf  zijn weekly SMA. 

In de afgelopen weken werden beleggers flink 
op de proef  gesteld. Zij moesten hun emoties 
in de hand houden en hun intuïtie mee laten 
spelen om te kunnen overleven in de financiële 
chaos. Wat doet eigenlijk emotie en intuïtie met 
beleggers? Wat is het eigenlijk? Kun je emotie 
niet gewoon uitschakelen? In de TA coaching 
rubriek van deze week een stukje proza ter 
overdenking, gelardeerd met enkele stof-tot-
nadenken opmerkingen. Doe uw voordeel er 
mee als de spanning weer toeneemt. 

BBB Webinar maandag 20 april
Als beurzen in brand staan is er behoefte aan 
extra coaching, dat merken we bij de extra 
webinars die wij inlassen. Daarbij hebben we 
niet de pretentie bodembellen te laten rinkelen. 
Maar we kunnen wel met onze Dashboard 
spelregels condities en coachings detecteren 
en deze kansen behoedzaam presenteren. 
Dat doen we ook in het BBB webinar van 
aanstaande maandag om 19:30 uur. Daarin 
zullen we de weekcharts consulteren en 
aangeven waar thans de gevaren schuilen na 
de mooie opluchtingsrallies van de afgelopen 
weken. Of  gaan de bulls ons verder verrassen? 
U kunt zich hier aanmelden als u het webinar 
wilt bijwonen.

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/29737/bakkers-bull--bear-webinar/
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AEX-Index® - Tweestrijd

“Maar gaat het lukken om de 50% Fibo 
retracement op 510 overtuigend te 
passeren? Zo ja, dan komt 538 in beeld. 
Zo niet, dan oppassen voor topvorming 
en daarmee het afronden van de rebound 
ofwel pullback”, zo kon u lezen in mijh 
recente commentaren. Welnu, ik zie een 
aarzeling bij de bulls, de candle kleurt 
immers vooralsnog zwart, terwijl de RSI 
afvlakt. Zolang de candle zwart kleurt, 
groeit de kans op topvorming en verliezen 
de bulls hun grip op het veld. Met een witte 
candle boven 510+ houden ze stand. 

Conditie: Support.
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden, maar pas op voor mogelijke 
topvorming.  

DAX® index - Bulls op hun hoede

De afdaling strandde recent rond de 
oude lows van 2014/16. Op 8.255 is een 
bodem gevormd, waarna een mooi herstel 
volgde dat deze week bijna 11.000 punten 
aantikte. Nu echter een zwarte candle als 
teken van verkoopdruk. Tijdelijke terugval 
of vervolg van de downtrend? Duidelijk is 
dat beleggers op hun hoede moeten zijn. 
Voorlopig blijft op de weekkaart de support 
conditie nog valide. Dat zal gezien de grote 
stappen nog wel even zo blijven.

Conditie: Support
Coaching: offensieve reboundposities zijn 
gerechtvaardigd, mits strak geregiseerd. 
Wellicht een trailingstop onder het laatste 
weekly low.
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Oude bodem in de weg

Na de forse uitverkoop is er gebodemd 
op 2.406 waarna een rebound van start 
ging. Op dit moment zijn koersen zichtbaar 
rond 2.900+ maar ook verkoopdruk. De 
koers ketst af op het low van 2018. Het  
berengevaar lijkt dus niet zomaar geweken 
en een vervolg van de afdaling behoort 
tot de mogelijkheden. Desondanks is de 
Support conditie valide op het Dashboard. 
Al met al een spannende fase, boven circa 
3.100 punten verbetert het beeld.

Conditie: Support.
Coaching: reboundspelers kunnen 
posities aanhouden en navigeren strak om 
verrassingen voor te zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=393&underlying=AEX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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S&P 500® index - Midden in Fibonacci gebied

De bulls verstevigen hun fundament op 
het speelveld al is deze week een Doji in 
de maak. Vanaf krap 2.200 punten is een 
herstelbeweging gaande waarbij de bulls 
de 50% Fibonacci zone hebben bereikt. 
De RSI heeft de bodem bevestigd. De 
swingteller staat in de plus, dus de Support 
conditie is valide op het Dashboard. Om 
de rebound in stand te houden, moeten er 
echter wel witte candles blijven verschijnen. 
Wellicht ontstaat wat weerstand rond de 
SMA en Fibonacci zone.

Conditie: Support.
Coaching: offensieve reboundspelers blijven 
strak navigeren en stellen winsten veilig bij 
topvorming.

DOW JONES index - Haperingen in Fiboland

Na de forse daling werd gebodemd op 
circa 18.200+. Een rebound ging van start 
die inmiddels de oude bodem van eind 
2018 ruimschoots gepasseerd is. Rond 
het 50% Fibonacci niveau op 24.000 
punten kan wat verkoopdruk ontstaan, 
en de koers hapert reeds in deze zone. 
Spanningsmeter RSI bevestigt de recente 
bodem, de swingteller staat in de plus, 
waarbij de Support conditie valide is op het 
Dashboard. Voor nu dus kritisch gadeslaan 
op de bulls hun opmars verder volgen.

Conditie: Support.
Coaching: bestaande reboundposities 
kunnen worden aangehouden totdat er 
signalen van verkoopdruk zichtbaar worden.
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Oppassen voor de Beer

De bulls veerden sterk op vanaf de bodem 
op 2.300+. Inmiddels koersen rond 2.800, 
en na de sterke witte candle nu helaas 
weer zwart op de kaart. Rond de oude 
bodem van eind 2018 ligt mogelijk nog wat 
weerstand, daarna kunnen de bulls door 
naar de zone rond 3.200, waar inmiddels 
tevens de daily SMA ligt. Kortom, rustig 
bekijken of de bulls het herstel kunnen 
volhouden. Het gaat dus maar moeizaam, 
maar er wordt per saldo nog steeds 
terreinwinst geboekt. Toch oppassen voor 
de beer.

Conditie: Support.
Coaching: offensieve reboundspelers kunnen 
posities aanhouden. Bij meer verkoopdruk 
wat winsten veiligstellen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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ABNAMRO - Afwachtend

Na de flinke berentik tot 6,35 is er eigenlijk 
niet veel gebeurd. Afwisselend zwarte en 
witte candles, swingteller heel klein, maar 
wel met de RSI boven de OS-lijn. Er zou 
in principe een rebound moeten starten 
richting de Fibo grid op 10,40 tot 12,90. 
Maar de bulls tonen vooralsnog weinig 
animo. Het is wachten op een signaal 
waaruit blijkt dat bodemstampers actief 
worden en dat de bulls noordwaarts zullen 
strijden. 

Conditie: Down of Support. 
Coaching:  wacht op duidelijke rebound 
signalen om te kunnen profiteren van een 
herstelbeweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Dappere SMA steun

De bulls waren in de afgelopen weken 
al druk bezig om de SMA als steunlijn te 
testen. Vorige week een rappe opleving 
vanaf de dynamische trendlijn om als 
zodanig de uptrend intact te laten. Deze 
week een dapper vervolg, waardoor de 
UP status op het Dashboard aanblijft.   
Met deze voortgang kunnen de bulls rap 
opstomen naar 900. Hou wel rekening 
met de nodige turbulentie en eventuele 
corrigerende berentikken. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Moeizaam herstel

Na de extreme bodem op 1,556 
ondernemen de bulls dappere pogingen 
om op te stomen naar de Fibo grid op 2,60 
tot 3,254. De overspannenheid onder in 
het veld is weggepoetst, mede gevoed 
door de RSI die boven de  OS-lijn noteert. 
Turbulentie blijft groot, maar met deze 
voortgang kan de afstand met de SMA lijn 
aanzienlijk worden verkleind. De candles 
kleuren afwisselend wit en zwart, dus de 
strijd blijft heftig onder in het veld. 

Conditie: Support of Down.
Coaching: bescheiden countertrend posities 
zijn gerechtvaardigd zolang de candles 
noordwaarts worden geplaatst. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Akzo Nobel - Volatiele rebound

Een felle actie roept veelal een felle reactie 
op, zo blijkt ook op deze chart. Wat een 
veerkracht bij de bulls vanaf het corona  
dieptepunt op 45+. Natuurlijk mag de 
Fibo grid niet ontbreken. Die geeft aan 
dat een opleving naar 63+ tot 74+ tot de 
mogelijkheden behoort. Voor nu bezien of 
de bulls dit tempo volhouden en waar er 
binnenkort getopt gaat worden, want dat 
gevaar loert nog steeds om de hoek. Deze 
week reeds een kleine smet op de charts

Conditie: Support.
Coaching: rebounders doen goeie zaken, zij 
volgen met belangstelling de verrichtingen 
van de bulls. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Voorzichtig UP

Na de forse koersval tot 18+ is het de 
bulls gelukt om in tijd van drie weken weer 
boven de SMA te komen, een geweldige 
prestatie. Alle indicatoren weer in de plus, 
de UP status is terug op het Dashboard, 
maar nog wel schoorvoetend. Hoe het ook 
zij, er is een gerede kans dat de koers kan 
aantrekken naar de 23 tot 24 zone. Onder 
de SMA op 21,75 toch weer oppasssen 
voor de beer. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers verbetert het 
landschap aanzienlijk. Nog wel even twee 
handen aan het stuur, de lucht is nog niet 
helemaal geklaard. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Herstel in volle gang

Langzaam maar zeker keert de rust wat 
terug op dit speelveld. Na het dieptepunt 
op 5,98 wordt schoorvoetend geprobeerd 
te herstellen richting de Fibo grid op 10,30 
tot krap 13,00. De afstand met de SMA 
lijn mag worden verkleind om daarna zo 
mogelijk een lagere top te formeren. Dan 
wordt het natuurlijk echt spannend, want 
dan krijgen de beren de kans de dalende 
trend nieuw leven in te blazen. Maar dat is 
van latere zorg. Eerst de rebound volgen. 

Conditie: Support.
Coaching: een countertrend beweging is 
interessant voor koopjesjagers. Zij zien hun 
kansen wel. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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ASR Nederland - Rebound

Ook op dit speelveld een scherpe rebound 
na de forse berentikken tot 18+ aan toe. De 
recovery candle van deze week is helaas 
zwart maar wel met ondersteuning van 
een positieve swingteller, dus een goeie 
stimulans om naar de Fibo grid op 25+ tot 
30+ op te stomen. De afstand met de SMA 
mag worden verkleind. We zullen zien waar 
er binnenkort getopt gaat worden, waarna 
de kans toeneemt dat de beren weer 
terugkeren. Nu eerst de verrichtingen van 
de bulls gadeslaan. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML -  Bulls sterk aan zet

Na een pijnlijke tik tot 177+ zijn de bulls 
inmiddels teruggekeerd boven de SMA 
lijn. Witte candle deze week, swingteller 
naar +2, RSI boven de 50-lijn, de UP status 
zet door. Er is nog de nodige turbulentie, 
maar het ziet er naar uit dat de bulls willen 
opstomen naar de recente top op 294+. 
Daar de conditie opnieuw beoordelen om 
vast te stellen wat de volgende stap kan 
worden. Vooralsnog de bulls sterk aan zet. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ziet de 
grafiek er goed uit. Volatiele rit naar 295 in 
volle gang. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI -  Bulls in control

Aan turbulentie geen gebrek op dit 
speelveld. De Corona tik werd rap 
weggepoetst, er staan inmiddels weer witte 
candles boven de SMA lijn, alle indicatoren 
in de plus, de UP status is valide, de bulls 
goed aan zet. Mogelijk nog wat tegengas 
door de beer, maar zolang de koers boven 
82+ noteert blijft de ondertoon positief en 
kan de koers aantrekken naar de eerste 
rode streep die pas op 125+ in het veld ligt. 

Conditie: Up. 
Coaching:  de grafiek herbergt koopkansen 
voor trendbeleggers zolang de koers boven 
afgerond 82,00 noteert.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


7 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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DSM - Van Support naar UP

Het ziet er naar uit dat de pullback ofwel 
rebound naadloos overgaat in een breakout 
beweging. De bulls passeren immers de 
SMA lijn, ondersteund door een positieve 
swingteller en een RSI die boven de 
50-lijn prikt. De UP status keert terug, 
de recente dip naar 82+ mag worden 
gezien als vergissing van de markt, puur 
charttechnisch beoordeeld. Voor nu bezien 
of de spelers standhouden boven de 
gemiddelde lijn om verder op te kunnen 
stomen naar de 118+ zone. 

Conditie: Up.
Coaching: rebound posities gaan over in 
breakout posities, een mooie transitie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Bulls back in business

Dit fonds hoort thuis in het rijtje ‘rap 
herstellend’, want zie wat er is gebeurd. 
Even een uitstapje onder de SMA lijn, maar 
daarna rap weer noorwaarts met thans 
alle indicatoren in een plusstand boven de 
SMA lijn, dus de UP status is valide op het 
Dashboard. Er is veel ruimte voor een extra 
aanloop tot 160, maar ook veel opwaarts 
potentieel tot 252+. Een ruim speelveld 
derhalve met momenteel de bulls met meer 
troeven in handen. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers krijgen 
koopkansen aangereikt

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Mooie stierenactie

“De afstand met de SMA is te groot, de MRI 
candles tonen dit aan, dus een significante 
stap noordwaarts lijkt wel de volgende 
stap te zijn. Maar eens bezien of de bulls 
dit binnenkort oppikken door overtuigende 
witte candles te plaatsen richting de Fibo 
grid die pas op 82+ zijn eerste lijn heeft”, 
zo meldde ik onlangs. En zie, de tweede 
witte candle is in de maak met thans de 
swingteller op +1 en een fraai opkrullende 
RSI. Eindelijk een significante rebound 
richting de Fibo grid. Hup bulls, hou vol!

Conditie: Rebound / Support.
Coaching: rebound spelers zien hun 
kansen. Strak navigeren blijft gewenst. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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ING - Wild gespartel 

Ook op dit speelveld is bodemvorming 
gaande als opmaat voor een rebound 
richting de Fibo zone die op afstand ligt, 
te weten 6,77 tot 8,35. Vorige week een 
zwarte candle, deze week mogelijk weer 
een witte, dus het gaat moeizaam. Hangen 
en wurgen voor de bulls die alle zeilen 
moeten bijzetten om te kunnen rebounden. 
Gezien het charttechnische beeld ligt een 
recovery toch voor de hand zou je zeggen. 
Maar eens bezien of de bulls het hiermee 
eens zijn met overtuigende witte candles. 

Conditie: Support.
Coaching: bescheiden rebound posities zijn 
gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Rebound raakt de SMA

Deze week persen de bulls er nog een 
stevige witte candle uit, waardoor de 
SMA lijn op 73+ nipt wordt overschreden.  
Swingteller in rebound stand, de RSI net 
boven de 50-lijn. Een spannende strijd 
nu bij de gemiddelde lijn, waar thans het 
motto speelt ‘keren of passeren’ voor de 
bulls. Komende week moet blijken of de 
bulls daadwerkelijk in staat zijn om boven 
de SMA te blijven om daarmee een nieuwe 
uptrend te starten. 

Conditie: Support. 
Coaching: rebounders pakken hun punten 
als blijkt dat de bulls blijven steken rond de 
SMA lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Positieve overgang

De recent gemelde positieve 
overgangsfase krijgt deze week een mooi 
vervolg. De bulls prikken immers ruim 
boven de SMA lijn, de indicatoren stuk voor 
stuk in de plus, de UP status is terug op het 
Dashboard. Of is dit een vergissing van de 
bulls? Komen de beren toch weer terug?  
Het wordt even oppassen bij de rode 
streep op 99+ of mogelijk iets lager, daar 
kan een dubbele top worden geplaatst. Al 
met al een spannende fase. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, wel vinger aan de pols in de 
90+ zone. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 16, 17 april 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Einde opluchtingsrally?

Een scherpe koersdaling tot aan de groene 
steunstreep op 26+, gevolgd door een 
felle opleving richting de SMA lijn. Dat is 
in het kort wat er thans gaande is. Deze 
week ook een duit in het zakje door de RSI, 
dus het zal spannend worden binnenkort. 
Toppen tegen de SMA lijn of gewoon 
een crossover? We zullen zien wat de 
spelers voor ons in petto hebben in deze 
spannende reboundfase.  Gezien het 
totaalplaatje dreigt er topvorming nipt onder 
de SMA lijn. 

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

NN Group - Weer een berentik

De toch al moeizame rebound beweging 
wordt deze week een halt toegeroepen met 
een Bearish Engulfing patroon. Haperen 
onder de Fibo grid is een uitermate slecht 
vooruitzicht. De beren slaan al weer hard 
toe, de kans op hernieuwde koersdalingen 
richting de recente paniekbodem op 19+ 
neem toe. De indicatoren sturen nog wel 
aan op een recovery, maar charttechnisch 
oogt het allemaal niet goed. 

Conditie: Support. 
Coaching: falende stieren nopen tot 
terughoudendheid. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Dappere reboundfase

Onlangs een uitermate felle berentik, 
gevolg door een net zo heftige tegenaanval 
van de stier. Er stond recent zelfs een 
Bullish Engulfing patroon, dus de rebound 
werd enthousiast ingezet. Ik heb de Fibo 
grid ingetekend om te indiceren dat tot 
2,36 gerebound kan worden. Daarna zelfs 
tot 2,60. Deze week een mooi vervolg  van 
de rebound. Voor nu bezien of de bulls 
volhouden met meer witte candles, of dat 
reeds topvorming gaat dreigen. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: countertrend spelers zien hun 
kansen, zij volgen het stierenpad met 
belangstelling. 

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, 17 april 2020

RELX -  V-spike tegen de SMA lijn

De grafiek toont een mooie V-spike, ofwel 
een felle opleving na een forse afstraffing 
binnen korte tijd. Veerkracht bij de bulls, 
trampoline sprongen, geef het een naam. 
Belangrijker is de vraag wat er verder gaat 
gebeuren nu de SMA lijn op 21+ wordt 
geraakt. RSI raakt de 50-lijn, nu komt het 
er  op aan, keren of passeren voor de bulls. 
De kleur en plek van de komende candle 
moet indiceren voor welke optie de spelers 
kiezen. 

Conditie: Support. 
Coaching: bij een zwarte candle tegen de 
SMA wordt het tijd om rebound posities te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Eindelijk wat herstel

Het heeft even geduurd maar nu zijn 
de bulls toch aan het rebounden om de 
geleden Corona schade wat te beperken. 
Opstomen naar de Fibo grid op 38+ tot 
45+  is thans de opdracht, nu keurig 
ondersteund door swingteller en RSI. Witte 
candles zijn wel gewenst om de rebound 
kracht bij te zetten. Steun op krap 28,00 ligt 
ver weg, dus de bulls hebben voldoende 
speelruimte om hun parade uit te breiden. 
Voor nu bezien of de bulls kunnen 
doorpakken. 

Conditie: Support. 
Coaching: help de bulls maar een handje, 
rebound posities zijn gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Licht positief 

De koershistorie is te kort om een 
verantwoord scenario te schetsen. Het 
is vooral kijken naar patronen om een 
pad te kunnen uitstippelen. Dan moet ik 
constateren dat de koers zich midden in 
de range bevindt met 46+ als onderlijn en 
72+ als bovenlijn. Best wel veel speelruimte 
voor beer en stier met momenteel iets meer 
troeven voor de  stier. Deze week springt 
de swingteller naar +2, dus dat helpt de 
bull weer. Even aanzien wat er verder gaat 
gebeuren. 

Conditie: charttechnisch neutraal tot licht 
positief. 
Coaching:  wacht op een duidelijk signaal uit 
het veld. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 16, 17 april 2020

Unibail Rodamco - Beetje herstel

Na de 43+ bodem werd het hoog tijd 
voor wat herstel teneinde de afstand met 
de SMA lijn te verkleinen. Vorige week 
reeds een prima eerste stap, waardoor 
de extreme overspannenheid wat werd 
weggepoetst, mede gevoed door de OS-
upcross in de RSI. Deze week echter toch 
weer een stap terug door de bulls. Op zich 
geen probleem, want zij hebben de ruimte 
tot 43+, maar witte candles zijn gewenst om 
de rebound intact te laten. De eerste Fibo 
ligt op 77+, dat moet toch haalbaar zijn? 

Conditie: Down. 
Coaching: anticiperende rebound posities 
zijn te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Weer bij de 50% Fibo lijn 

Enkele weken terug een grote zwarte 
candle door de SMA lijn, de start van 
een breakout beweging. Vervolgens naar 
niveaus onder 40 waar een bodem is 
neergezet en thans is de rebound gaande 
met koersen rond 45+. Kunnen de bulls de  
pullback doorzetten nu de beroemde 50% 
Fibo retracement is bereikt? De indicatoren 
herbergen meer stijgingsruimte, dus meer 
wit ligt voor de hand. Mocht er daarentegen 
een zwarte candle verschijnen, dan dreigt 
er topvorming, dat moge duidelijk zijn. 

Conditie: Support. 
Coaching: rebound posities aanhouden 
zolang de candles wit kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Felle bewegingen

Wat een strijd op het RDShell veld. Scherpe 
rebound sprongen door de stier worden 
afgewisseld door net zo felle berentikken. 
Per saldo dreigt er topvorming in de Fibo 
grid, hetgeen de technische conditie geen 
goed zal doen. Plussen en minnen bij de 
indicatoren bieden thans geen soelaas, 
dus het is even aanzien hoe de felle 
strijd zich verder ontwikkelt. De steun- en 
weerstandstrepen liggen erg ver weg, dus 
wat dat betreft is er wel veel speelruimte.  

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 16, 17 april 2020

In de afgelopen weken werden beleggers flink op de proef  gesteld. 
Zij moesten hun emoties in de hand houden en hun intuïtie mee laten 
spelen om te kunnen overleven in de financiële chaos. Wat doet 
eigenlijk emotie en intuïtie met beleggers? Wat is het eigenlijk? 

Laat ik beginnen met een Wikipedia omschrijving van beide begrippen.  
Een emotie is een innerlijke beleving of  gevoel als vreugde, angst, 
boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen 
of  spontaan kan optreden. Emoties zijn subjectieve gevoelens en gaan 
samen met lichamelijke reacties en gezichtsuitdrukkingen en gedrag. 
Meest herkenbare emotie bij beleggers is wat dat betreft de ego-
strelende vreugde en euforie bij winst en de boosheid, verdriet of  zelfs 
buikpijn bij verlies.  
Intuïtie is een ingeving, een vorm van direct weten, zonder dat dit 
beredeneerd is. Hoe vaak slaakt u de kreet “Zie je wel, ik wist het....”. 
Ook wel een subjectieve aangelegenheid maar mijns inziens met 
minder reacties en fysieke uitingen dan bij emotie het geval is. 
Ik zou dit willen samenvatten met de volgende one-liner: “Bij emotie zit 
je er midden in, bij intuitie zit je er boven op”.
In de dagelijkse praktijk van beleggen ben je mijns inziens dan 
ook beter af  met intuïtie dan met emotie. Je hebt immers een 
beleggingsplan, je hebt je eigen spelregels hoe te handelen, je gaat 
tot op zekere hoogte aanvoelen (direct weten) wanneer je tot actie over 
kunt of  moet gaan, “Discipline en intuïtie gaan hand in hand, emotie en 
discipline zijn vijanden van elkaar” is hierbij wel van toepassing. 
Het aangaan van een trade lijkt dan relatief  makkelijk, vooral intuïtief  
en rationeel gestuurd. Maar o wee als een transactie uitstaat, dan 
krijgt ongewild toch weer de emotie de overhand. Hoe vaak heeft u te 
vroeg winst genomen en te laat het verlies afgekapt?  Hoe vaak geeft 
u de markt of  de analist de schuld van een verliestrade? Kortom, de 
belegger heeft te dealen met de achtbaan van emotie en ratio, hou dat 
onder controle, “Winnen is het beheersen van emotie en gevoelens”. 
Emotie volledig uitschakelen is overigens schier onmogelijk. Uit 
onderzoek is gebleken dat het ultieme moment van het nemen van 
welke beslissing dan ook, altijd emotioneel is. Laat dat een schrale 
troost zijn in de strijd tegen uw eigen emoties. Succes!

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

Emotie

Emotie en intuïtie 

Intuïtie...̀ Het derde oog....̀

Wolters Kluwer -  En weer gewoon UP

“Volgende week mogen de bulls aantonen 
daadwerkelijk boven de SMA te blijven 
bewegen om daarmee de trendomkeer 
te bevestigen. Corona is in ieder geval uit 
de grafiek verjaagd”, zo schreef ik vorige 
week. En zie, een dappere witte candle met 
de swingteller op +2 en de RSI nu boven 
de 50-lijn. De UP status is terug, de bulls 
mogen de uptrend hervatten door op te 
stomen naar de 70+ zone. Daar bezien hoe 
de technische conditie is om een hogere top 
te kunnen bewerkstelligen. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers ziet de 
grafiek er aantrekkelijk uit. 

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, 17 april 2020

AMX index - Rebound loopt averij op

De Midkap beursbarometer heeft natuurlijk 
ook meegedaan met de Corona breuk 
met aansluitend een sterk herstel, duidelijk 
zichtbaar op de grafiek. Maar de rebound 
ofwel opluchtingsrally loopt averij op 
gezien het Bearish Engulfing patroon wat 
deze week mogelijk wordt neergezet. 
Dit impliceert dat er reeds wordt getopt 
onder de 1e Fibo retracement op 714, een 
zwaktebod van de stier. De beren willen 
hun grip vergroten, zo lijkt het. 

Conditie: Up. 
Coaching: strak navigeren als er rebound 
posities uitstaan, de stieren staan er niet 
sterk bij. 

Altice - Magere opleving

Na de trendbreuk en breakout tot 2,26 
volgde een rebound ofwel pullback richting 
de SMA lijn om daar te toppen. Maar 
de pullback verloopt moeizaam, deze 
week wordt er zo mogelijk een Bearish 
Engulfing patroon geplaatst en de RSI 
komt niet boven de OS-lijn. Al met al een 
verslechtering van de technische conditie, 
er dreigt een dalende trendfase met lagere 
toppen en lagere bodems. Niet eerder dan 
boven 4+ kan het tij keren. Voor nu bezien 
tot hoever de beren kunnen komen. 

Conditie: Support.
Coaching: rebounders houden de vinger 
aan de pols, het beeld verslechtert. 

BESI - Nieuwe uptrend?

Wat een spanning en sensatie op dit 
speelveld. De bulls proberen met man 
en macht boven de SMA lijn te komen 
om daarmee hernieuwde berendruk af te 
wenden. De UP conditie lijkt terug te keren 
op het Dashboard, de V-spike recovery 
gaat over in een positieve breakout. Maar 
niet te vroeg juichen, want er kan sprake 
zijn van enige overshooting. Komende 
week wederom een witte candle boven de 
SMA is gewenst.

Conditie: Up.
Coaching:  bij deze voortgang mogen 
trendbeleggers koopkansen overwegen. 
Hou rekening met hoge turbulentie. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 16, 17 april 2020

Corbion - SMA remt de bull

Veel turbulentie en volatiliteit, maar minder 
trend, dat is momenteel gaande op dit 
speelveld. De strijd speelt zich af nipt onder 
de SMA lijn met de RSI onder de 50-lijn, 
maar wel met een positieve swingteller. 
Een gevarieerde cocktail van technische 
bevindingen, waaruit niet duidelijk naar 
voren komt wie overtuigend initiatief zal 
nemen. Dus dan maar even afwachten en 
aanzien hoe de strijd zich ontwikkelt. 

Conditie: Support. 
Coaching: enige treughoudendheid is wel 
op zijn plaats. 

Pharming - Keurige rebound

De rebound die enkele weken terug is 
gestart, wordt keurig vervolgd, zij het 
dat er deze week mogelijk een zwarte 
candle verschijnt. Een kleine smet op de 
reboundplaat. Swingteller een tandje hoger 
en de RSI verder richting de 50-lijn, dus 
verder aantrekken naar de SMA op 1,10+ 
behoort tot de mogelijkheden. Daar wordt 
het echt spannend, want dan wordt het 
een kwestie van ‘keren of passeren’ voor 
de bulls. Bovendien wordt dan de Fibo grid 
bereikt.

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden. Even oppassen wat er bij 
1,10+ gaat gebeuren. 

SBM Offshore - Pas op voor de beer

De rebound die vanaf de recente bodem 
op 9,20 werd ingezet, dreigt op te drogen 
in de Fibo grid met 11,96 als eerste 
retracement. De RSI krult neerwaarts, de 
swingteller op +2, het is al met al een matig 
maar wel wild herstel. Voor nu bezien of 
de beren hun grip gaan vergroten om 
daarmee de dalende trend een nieuwe 
impuls te geven. Terug naar de 9,20 bodem 
is een haalbare optie. 

Conditie: Support.
Coaching: rebounders overwegen hun 
posities te neutraliseren want de bulls 
verliezen hun grip in hun countertrend 
beweging. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland   week 16, 17 april 2020

Colruyt - Volatiele beweging

Wat een beweging, afstraffing van 66 naar 
40+, in één week naar 60, vervolgens weer 
terug en nu een wat rustiger opmars met 
een koers rond 55+. Op het Dashboard is 
de Up conditie valide, swingteller in de plus, 
RSI bijna overbought en de weerstand op 
krap 59 in het vizier. Kunnen de bulls verder 
doorzetten, dat zal de grote vraag zijn. Bij 
zwarte candles ligt in ieder geval enige 
terugval richting circa 50+ op de loer.
 
Conditie: Up.
Coaching: bij zwarte candles wellicht wat 
winst nemen. 

Econocom - Klassieker

Deze mag in het TA boek. Lagere top onder 
de SMA, neerwaartse doorbraak van de 
steun en nu een pullback terug naar de 
steun die samenvalt met de daily SMA en 
50% Fibonacci zone die je ook zonder hem 
in te tekenen zo ziet liggen. Het is bijna te 
mooi om waar te zijn, toch? Even wakker 
blijven dus met zijn allen en terug naar de 
realiteit. De supportconditie is valide, het 
herstel heeft ruimte tot de oude bodemzone 
op 2+, daar eerst maar eens zien hoe de 
strijd uitpakt. 

Conditie: Support
Coaching: bij verkoopdruk rond de oude 
bodems wellicht wat winst nemen.

Umicore - Midden op het veld

Ja, en nu? Na de zweepslag van 49,28 
naar 27,18 en terug naar 38+, staat de koers 
nu midden op het speelveld vlak boven 
het weekly koersgemiddelde en net onder 
de dalende daily SMA. Een afwachtende 
houding van beer en stier, maar eigenlijk is 
het eenvoudig waar de krijtstrepen liggen. 
Bij meer zwart en verkoopdruk is onder 35 
een afdaling richting 30 aannemelijk. Boven 
38 zie ik ruimte tot krap 41 waar het eerste 
hobbeltje ligt. Nu aanschouwen wie de 
leiding pakt.

Conditie: (Correctie) Neutraal 
Coaching: even aanzien wie de leiding pakt.

     = kans,  = bedreiging



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

Chart Navigator - Valuta - Obligaties  week 16, 17 april 2020

EUR/USD - Rommeltje

GBP/USD - Dynamische weerstand

Na de neerwaartse doorbraak en de val 
richting 1.1411 volgde een sterk herstel. 
Inmiddels is het voormalige uitbraakpunt 
bereikt rond 1.27/2800. Daar ligt tevens 
de licht dalende SMA. Het lijkt op de 
traditionele pullback die nu opdroogt 
rond het koersgemiddelde. Een tik terug 
richting 1.2000 zou dan ook niet misstaan 
op de dagkaart. Toch kijken we maar niet 
te ver vooruit. In valutaland kan het immers 
raar lopen en de vola blijft hoog. Voor nu 
de huidige Support conditie dus kritisch 
volgen. Boven 1,27 ligt 1,32 als koersdoel 
op de kaart.

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

Euro-Bund future - Hervatting uptrend?

Dikke zwarte candles markeren de afdaling 
van de top op 179,31 naar de steun op 
167,40. Charttechnisch uiteraard mooi dat 
de steunzone als referentiepunt diende voor 
kopers. De bulls veerden even op vanaf 
167,52, maar de afgelopen twee weken 
kleurde alles weer zwart. De koers hangt 
nu boven de SMA zone en lijkt alweer een 
prachtig steunpunt. De bulls laten zich deze 
week dan ook weer zien getuige de witte 
candle die gevormd wordt.

Conditie: Support.
Coaching: trendbeleggers krijgen kansen bij 
witte candles.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Van 1,1500 terug naar 1,0650 in twee 
weken tijd, met een rap herstel richting 
de SMA op 1.11+. Daar werd weer 
wat verkoopdruk zichtbaar in de Euro 
en prompt noteert de koers alweer 
rond 1.0850. De indicatoren noteren 
afwisselend in de plus en de min, al blijft 
spanningsmeter RSI rond de 50 zone 
aanmodderen. Het zou mij niet verbazen 
als de markt voorlopig onstuimig blijft, maar 
we zullen zien. Al met al is het dus zaak om 
de EUR/USD kritisch te blijven volgen. 

Conditie: Down/Support
Coaching: offensieve spelers pakken korte 
ritjes, wellicht is de dagkaart beter geschikt.

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, 17 april 2020

Goud - 1.800 binnen bereik

De afgelopen weken is er veel turbulentie 
in de Goudprijs zichtbaar. De 1.800 is 
bijna aangetikt deze week nadat eerder 
een bodem werd geplaatst op 1.474. Kan 
de markt dit vasthouden? De topzone op 
1.700+ is daarbij van belang, die moet in 
stand blijven. In de RSI is wat uitputting 
zichtbaar in verband met de negatieve 
divergentie. Voor nu gaan de bulls echter 
nog aan de leiding.

Conditie: Up.
Coaching: een lastig speelveld dat vraagt om 
een strenge regie van posities. Behoudende 
spelers kunnen overwegen aan de zijlijn te 
blijven.

Zilver - Retest 15,00

Gedurende twee weken zorgde de oude 
steun rond 15 voor wat weerstand, maar 
vorige week duwde de markt er toch 
opwaarts doorheen. Ook nu is echter 
weer verkoopdruk zichtbaar en wel rond 
16, getuige de doji die in de maak is op 
de weekgrafiek, net onder de pre-corona 
bodem van begin maart. De swingteller 
staat in de plus, dus de Support conditie is 
valide op het Dashboard. Wellicht volgt nu 
nog een test van de zone rond 15 als steun. 
Al met al blijft de volatiliteit hoog. Een strakke 
navigatie is geen overbodige luxe.

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

BrentOil future - Moeizaam

Vooralsnog blijft de bodem van 2016 rond 
23+ in stand. De RSI hapert en de candle 
kleurt zwart deze week. Voorlopig draait 
de swingteller nog niet in de plus, dus 
de Support conditie is verder weg dan 
aanvankelijk gedacht. Er ligt ruimte voor 
een herstel richting circa 45, rond de oude 
bodem van eind 2018, maar dan moeten de 
bulls zich wel weer snel laten zien.

Conditie: Down
Coaching: Moeizaam speelveld. Een positie 
aan de zijlijn is gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

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

Ik ben technisch analist met visuele analyse 
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik 
op een eigen specifieke wijze naar markten en 
koersontwikkelingen kijk.  Ik doe veel research 
op dit gebied, geef trainingen en workshops 
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit 
laatste doe ik vooral aan de hand van columns, 
commentaren en analyses op bekende 
beleggings-websites. Daarnaast mag ik 
regelmatig spreken op seminars en congressen 
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via 
Twitter (TheDailyTurbo). 
Ik benader de technische analyse vanuit 
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het 
beleggingslandschap met mijn Dashboard 
Beleggen in kaart te brengen en actieve 
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. 
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn 
informatie doet. Als er dan een mooi rendement 
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. 
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als 
coach. In mijn rol als coach staat denken en 
handelen in termen van waarschijnlijkheden 
centraal. Anders gezegd, het definiëren van 
scenario’s is de basis voor een verantwoorde 
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de 
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een  
discipline die niet mag ontbreken. 

Naast marktbeelden schetsen en routes 
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de 
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische 
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen 
een rol spelen. Met diverse uitspraken en 
beeldspraken geef ik in presentaties en 
workshops aan hoe emotie en discipline als rode 
draad tussen de oren van beleggers loopt. 
Ik heb mee mogen helpen de technische 
analyse in Nederland een gezicht te geven en 
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog 
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere 
inzichten over het voetlicht te brengen, in de 
veronderstelling dat u daar als actieve belegger 

uw voordeel mee kan doen. 
Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor 
Technische Condities, Turbo Tijd Setups, 
dagelijkse Coaching Video’s, TA aanbevelingen 
en Breaking News, en op twitter.com met naam 
TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde 
uit het oog.......

Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het 
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als 
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears 
gemutst zijn. U wilt weten waar significante 
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel 
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel 
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. 
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht 
te hebben in de route die u als belegger kunt 
afleggen, ofwel wat geeft het Dashboard aan 
signalen af?

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

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

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

bnpparibasmarkets.nl


