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Het gaat nog steeds uitstekend op de aandelenvelden, euforie overheerst, 
wat dat betreft is het “Top tijd” op de beurzen. Maar top tijd heeft nog een 
betekenis, namelijk tijd voor een top. Her en der zien we aarzelingen bij 
rode lijnen,  verschijnen er toppatroontjes en wijzen de spanningsmeters op 
lichtelijk overdreven sentiment. Het blijft dus oppassen voor de beer. Strak 
navigeren met de Chart Navigator op schoot!
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Op de rem.....
Het is al wekenlang feest op de velden, alleen 
maar stijgende koersen, zo lijkt het. Maar hoe 
lang houdt de euforie nog aan? Links en rechts 
nu toch wat haperingen in menig bullenparade. 
Check de charts van uw favoriete indices en 
hoofdfondsen hoe het is gesteld met de positie 
van de bulls. Trappen ze op de rem?
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor ABN AMRO, Aperam, Arcadis, Flow 
Traders, PostNL en TKH Group. Deze charts 
zijn stuk voor stuk ‘toppish’ als opmaat voor een 
mogelijke correctie. Kijk, lees en oordeel of  u in 
actie wilt komen.
Deze week kies ik uit het BNP Paribas België 
universum drie titels die ik graag op de analyse 
tafel leg, te weten Aedifica, Bekaert en Melexis. 
Voor u een duiding van trend en sentiment.
De sectorkeuze valt op ‘Insurance’ waarvan 
de index een gezonde correctie is gestart. Tot 
waar mogen de beren gaan? 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
overwegend stierensprongen. EuroDollar 
vervolgt zijn weekly uptrend, Goud probeert uit 
het dalingskanaal te breken, Zilver krijgt meer 
glans, op het BrentOil speelveld willen de bulls 
weer opstomen, alleen de Euro Bund Future 
toont geen stierenactiviteit. 

Om waardevolle, interessante en betrouwbare 
scenario’s te kunnen definiëren, gebruiken 
we de bekende marktlensindicatoren. Zij 
leveren signalen en condities. Maar dat is 
niet voldoende. De subjectieve saus over 
de grafiek moet uiteindelijk beoordelen of  
een Setup verantwoord is. Daarbij zoeken 
wij zoveel mogelijk naar zogenaamde ‘Low 
Risk Opportunities’, vrij vertaald ‘Laag Risico 
Kansen’. Hoe je een laag-risico-kans kunt 
herkennen en hoe je daar dan mee omgaat, 
vertel ik in de TA Coaching Rubriek. 
 
BNP dagelijkse video boodschap
Wist u dat er op de homepage van BNP
Paribas Markets dagelijks twee video’s staan
die uitermate interessant zijn voor korte termijn
actieve beleggers? De ene video, Markets
Update, geeft een korte toelichting op actueel
fundamenteel nieuws. De andere video, Daily
Charts, geeft een korte duiding van de AEX
en DAX index. Ga eens naar BNP Paribas
Markets Homepage en bekijk de video’s. 
Wellicht voor u prima dagelijkse kost om de 
handelsdag mee te beginnen?

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/
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AEX-Index® - Eigenzinnig landschap

De huidige bullenparade is vooralsnog een 
redelijk rechte streep, geen mooie serie 
hogere toppen en hogere bodems. Dat 
geeft het landschap wel een eigen gezicht. 
Er is zelfs de mogelijkheid dat een zebra 
grafiek zichtbaar wordt, ofwel afwisselend 
zwarte en witte candles. Anders gezegd, 
het momentum loopt enigszins uit de chart 
en dat kan de opmaat zijn voor brede 
topvorming of zelfs een correctie. De candle 
van deze week kan zich openbaren als 
Bearish Engulfing patroon. 

Conditie: Up. 
Coaching: een spannend speelveld voor 
trendvolgende beleggers die de vinger aan 
de pols houden en zo mogelijk wat winsten 
verzilveren. 

DAX® index - Dreigende RSI downcross

De afgelopen weken werden recordstanden 
aangescherpt in de DAX waarbij de 
opwaartse beweging al lange tijd keurig 
wordt gevolgd door de daily SMA als 
trendindicator. Deze week was er echter 
ook een Bearish Engulfing in de maak, 
het is even afwachten hoe dat afloopt. 
Enige terugval tot circa 14.000 punten is 
toegestaan binnen het huidige marktritme, 
daaronder dreigt pas een diepere correctie. 
Aan de uptrend brengt een correctie dus 
geen schade toe. Een waarschuwing is 
in ieder geval op zijn plaats, getuige de 
downcross in de RSI.

Conditie: Up.
Coaching: overweeg een trailingstop voor 
koopposities.

Chart Navigator - Indices     week 16, 23 april 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Laag tempo

De volatiliteit is niet zo heel hoog, er is al 
maanden sprake van een gedegen opmars 
met een gematigd opwaarts koerspatroon. 
Daarbij noteert de swingteller +7 en 
spanningsmeter RSI nadert de dynamische 
overboughtlijn in het krapper wordende 
OBOS kanaal. De steunzone ligt ver weg 
rond 3.500+ punten ter hoogte van de 
voorliggende toppen. Er ligt ruimte voor 
een stijging richting krap 4.100 punten, mits 
uiteraard het opwaartse patroon in stand 
blijft. 

Conditie: Up.
Coaching: Long posities zijn gerechtvaardigd 
zolang de zone rond 3.750 intact blijft.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

Wat een bewegingen eigenlijk in ruim een 
jaar tijd. Van 3.500 terug naar 2.200 en 
inmiddels stevig door naar ruim 4.100+. 
De daily 55 SMA is een mooie trendmeter 
voor de S&P. Zolang die blijft stijgen lijkt er 
niets aan de hand. Op het Dashboard staat 
uiteraard de Up conditie. De recente steun 
noteert op 3.723+. Maar een waarschuwing 
is wel op zijn plaats. Er kan immers altijd 
een verrassing om de hoek komen. Zolang 
de zone rond 4.000 in stand blijft is er 
vooralsnog niets aan de hand voor het 
opwaartse patroon. 

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

Sectorkeuze: Insurance SXIP - Correctie ingezet

Een stijgende daily en weekly SMA, 
tussenliggende weerstand rond 320, een 
afbuigende RSI onder een dynamische 
overboughtlijn en de swingteller naar -1 
met een dikke zwarte candle. U begrijpt, 
er verschijnt een correctiefase op het 
Dashboard. Een afdaling richting de 
voorliggende topzone ligt op de loer. 
Vooralsnog kan ook de daily SMA zone 
nog voor wat ‘magische’ steun zorgen. 
Voor nu dus eerst maar bekijken of de 
‘bodemgoden’ de sector gunstig gezind 
zijn. Maar zonder poespas, het is dus 
zoeken naar signalen van bodemvorming. 

Conditie: Up
Coaching: nieuwe aankopen op lagere 
niveaus na de correctie. ‘Wacht op wit’

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 16, 23 april 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Grens voorbij

De zone van meerjarige highs is recent 
opwaarts doorbroken. De uptrend blijft 
daarmee dus sterk en alle indicatoren staan 
in de plus al noteert spanningsmeter RSI 
rond dynamisch overbought gebied. Enige 
terugval is toegestaan zonder de uptrend 
veel schade te berokkenen. Het oude high 
van begin vorig jaar kan daarmee wellicht 
wat steun aanreiken. Voor nu zien of de 
markt hogere niveaus blijft kiezen. De zone 
rond 4.000 punten is praktisch gepasseerd.

Conditie: Up.
Coaching: lange termijn spelers kunnen 
koopposities handhaven. Blijf het opwaartse 
patroon echter kritisch volgen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 16, 23 april 2021     = kans,  = bedreiging

Adyen - Vervolg uptrend 

De ondertoon blijft goed op dit speelveld. 
Hogere toppen en hogere bodems boven 
een fier opkrullende SMA lijn met zo nu en 
dan een milde correctie. Thans is al weer 
een upswing gaande met de intentie van de  
bulls om op te stomen naar de recente top 
en weerstand op 2221. Daar toppen zou 
een dubbele top opleveren en zo mogelijk 
de countouren van een trading range. Voor 
nu bezien wat de bulls voor ons verder in 
petto hebben, zij zijn aan zet. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Correctiefase

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

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Aanzwellende berendruk

Langzaam maar zeker gaan de beren 
hun grip vergroten. De koers beweegt 
al in een dalingskanaal, dus het ritme 
was al neerwaarts. Daar komt nu bij 
dat de swingteller op -2 staat en de RSI 
onder de 50 kruist. De Down status op 
het Dashboard is een feit. De koers kan 
naar de groene streep op 21+ worden 
gedrukt. Mogelijk dat de bulls nog wat 
tegensputteren zoals deze week het 
geval is, maar bij deze voortgang zijn de 
vooruitzichten niet positief. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers verpietert 
het beeld zolang de koers onder de SMA 
beweegt en de swingteller negatief staat. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                   week 16, 23 april 2021

Akzo Nobel - Eerst een pullback?

Na de uitbraak boven de 91+ zone lukt 
het de bulls week na week om een witte 
candle neer te zetten. Maar voor hoe lang 
nog? Vorige week de swingteller op +9 en 
de RSI boven de dynamische OB lijn, deze 
week mogelijk een kleine zwarte candle. 
Tijd voor topvorming en een dip om de 
recente uitbraak te valideren. Dus eerst een 
extra aanloop tot uiterlijk 93+ om daarna 
het proces van hogere toppen en hogere 
bodems kracht bij te zetten. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Lichte hapering

“De huidige beweging is steil, dat zou 
tot wat hoogtevrees kunnen leiden 
binnenkort. Vandaar ook de lichte hapering 
in de afgelopen weken.  De RSI toont een 
negatieve divergentie, dat kan leiden tot 
een onderhuidse ontwrichting van de 
trend. Even oppassen dus”, zo schreef ik 
vorig week. Ik hoef hier weinig aan toe te 
voegen. Er lijkt zich een zebra grafiek te 
ontwikkelen, zijwaartse topvorming dus. 
Even aanzien wat de volgende stap zal zijn, 
waarbij een correctie de voorkeur geniet. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden maar pas op voor de beer die  
zich dreigend kan opstellen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Top in de trend

Een uitstekende trend is gaande, maar 
het wordt nu toch tijd voor wat afkoeling, 
een adempauze voor de bulls. Mogelijk 
deze week de tweede zwarte candle op 
rij, waarmee 272,60 als weerstand en rode 
streep wordt bevestigd. Even een stap 
terug richting de 240 zone of iets lager om 
daarna de trend te vervolgen, zo luidt het 
scenario. Of gaan we een diepere correctie 
zien als gevolg van negatieve divergentie 
op de RSI? Maar eens bezien tot hoever de 
beren zullen reiken.

Conditie: Up.
Coaching: berendreiging zwelt aan, dus uit 
hoofde van Money Management mogen 
posities verkleind worden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16, 23 april 2021

ASR Nederland - Correctie dip

“Nog even en de bovenkant van het kanaal 
wordt aangetikt. Topvorming rond 38 tot 39 
ligt dan ook voor de hand om vervolgens 
te corrigeren richting de onderkant van het 
kanaal rond 30,00”, zo schreef ik vorige 
week. Welnu, het ziet er naar uit dat de 
beren dit scenario oppakken, getuige de 
zwarte candle in combinatie met swing -1 
en een wegdraaiende RSI, als aanzet tot 
een afdaling richting de Fibo grid op 36 tot 
34+. De beren even aan zet dus. 

Conditie: Correctie.
Coaching: een Exit Long coaching 
aanbeveling is valide conform de spelregels 
van het Dashboard Beleggen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Upswing valide

Op dit speelveld zijn de bulls heer en 
meester. Zij stuwen de koers naar hogere 
niveaus, het regent records, rode lijnen 
worden gemakkelijk weggeslagen, ze lijken 
niet te stoppen. Of toch wel? De negatieve 
divergentie op de RSI kan roet in het eten 
gooien. Dit zou  kunnen leiden tot een 
correctie naar de 500 zone of lager naar 
422 tot zelfs 355. Maar dan zal er toch eerst 
een zwarte candle moeten verschijnen. 
Zolang die uitblijft, houden de bulls de 
touwtjes stevig in handen.

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Corrigerende tikken

“In krap een half jaar een verdubbeling 
is een prima prestatie, maar houden ze 
dit vol? De afstand met de SMA lijn is 
inmiddels vrij groot, de RSI nadert de OB-
lijn, het wordt toch tijd voor wat afkoeling 
is mijn idee. De zwarte candle van deze 
week is hiertoe mogelijk de eerste stap. 
Komende week nog een zwarte candle 
zal topvorming bevestigen”, zo meldde ik 
vorige week. En zo geschiedde het, de 
beren vergroten hun grip op het veld. Hun 
corrigerende tikken kunnen aanhouden tot 
circa 67+ in eerste instantie.

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers wachten met 
nieuwe aankopen totdat bodemvorming 
zichtbaar wordt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16, 23 april 2021

DSM - Swingen in de box

Al geruime tijd beweegt de koers binnen 
een bandbreedte met 132+ als steunlijn 
en 151+ als weerstandlijn. Minder 
trendmatigheid, geen duidelijk proces van 
hogere toppen en hogere bodems. De 
bulls zijn aan zet, getuige de oplopende 
candles en de swingteller op +6.  Zij 
kunnen de druk op de rode lijn opvoeren 
en zo mogelijk uit de box breken. Keren of 
passeren bij 150+, dat is het motto, waarbij 
de huidige witte candle lijkt aan te sturen op 
een uitbraak. Spannende fase dus. 

Conditie: Up. 
Coaching: range spelers houden de vinger 
aan de pols. Wat gaan de bulls doen bij de 
bovenkant van de box?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het was wekenlang aanmodderen in de 
93+ zone, maar wel met een positieve 
ondertoon. Daar komt deze week 
verandering in, dat wil zeggen, de bulls 
breken uit met een solide witte candle. 
Swingteller op +7 en de RSI bijna tegen 
de OB-lijn, dat maakt het meteen weer 
spannend. De koers bereikt bijna de 
bovenkant van het stijgingskanaal, dus 
dicht tegen de 100 zou er getopt kunnen 
gaan worden. We volgen de bullenparade 
met belangstelling. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers treedt een 
duidelijke verbetering op, zij mogen hun 
koopposities aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - Bulls op stoom

IMCD - Corrigerende berentikken

“Toch wat vermoeidheidsverschijnselen 
als opmaat voor een afkoeling naar 
110? Zou goed kunnen, even bezien of 
berendruk gaat aanzwellen”, zo schreef 
ik vorige week. Deze week wordt duidelijk 
dat de beren daadwerkelijk het stokje 
overnemen. De correctiestand op het 
Dashboard impliceert een verdere 
afdaling naar de stippellijn op 110. Als er 
daar wordt gebodemd, oude weerstand 
wordt nieuwe steun, dan kan er weer een 
nieuwe actiebeweging van de bulls worden 
ingezet.

Conditie: Correctie.
Coaching: enige terughoudendheid is op 
zijn plaats nu een correctie is gestart.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16, 23 april 2021

ING - Bulls doen stap terug

“Swingteller en RSI sturen aan op 
topvorming, kijk maar. Maar er is een 
overtuigende zwarte candle nodig om 
topvorming en correctie aan te wakkeren. 
Komende week wellicht een berenstap?”. 
En zie, de spelers respecteren de 
spelregels van het Dashboard beleggen. 
Even afkoelen riching de Fibo grid rond 
9,30 tot 8,45 om daar een hogere bodem 
te plaatsen om aansluitend de trend te 
hervatten. Dat is vooralsnog het meest 
waarschijnlijke scenario. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Kleven aan de SMA lijn

Eerst signalen van negativiteit, nu weer 
indicaties van een positieve overgangsfase, 
het kan verkeren. Aan turbulentie dus geen 
gebrek op dit speelveld. Maar wat gaat 
er nu gebeuren? Toch weer koersvorming 
boven de SMA lijn? Of is dit een 
schijnaanval van de stier? Komende week 
weer een witte candle tegen de SMA lijn? 
Of toch een uitbraak? U ziet, alleen maar 
vragen. Dus is het raadzaam te wachten op 
een overtuigend signaal waaruit blijkt wat de 
spelers van plan zijn. 

Conditie: Down of Up. 
Coaching: kijk toe vanaf de zijlijn, het is niet 
duidelijk wat er gaat gebeuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Nerveus gespartel

In de afgelopen weken leek het er naar 
uit te zien dat een correctie naar 2,50 tot 
2,30 zou plaatsvinden. Deze week komen 
de bulls echter rap terug op het veld met 
een solide witte candle, zelfs als Bullish 
Engulfing patroon, waarbij de swingteller 
op +1 springt. Grote druk op de rode streep 
op 2,89 met dus zo mogelijk een uitbraak. 
Mocht dit lukken dan komt er ruimte vrij 
tot aan de 3,40 zone. Zo niet, dan mag de 
koers terug naar 2,50. 

Conditie: Up.
Coaching: twee handen aan het stuur als 
er koopposities uitstaan.Turbulentie kan 
aanzwellen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 16, 23 april 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Flipperen rond 50

Ondanks een rommelig koersverloop 
voeren de bulls de regie. Maar voor hoe 
lang nog? Swingteller op +6, maar de 
RSI passeert deze week mogelijk de 
dynamische OB -band en dat leidt veelal 
tot topvorming, in dit geval op niet eerder 
betreden terrein. Toppen nipt boven de 
50 zou een geweldige afsluiting kunnen 
worden van een turbulente bullenparade. 
Deze week mogelijk wederom een 
kleine zwarte candle als bevestiging van  
topvorming.  

Conditie: Up. 
Coaching: topvorming dreigt, dus enige 
terughoudendheid is op zijn plaats. 

NN Group - Tijd voor afkoeling

Binnen de sterke uptrend, gevoed door 
subjectieve en objectieve technische 
elementen, wordt het tijd voor wat afkoeling. 
Vorige week swing +9, rode streep op 43+ 
en swingteller thans op -1 sturen aan op 
een correctie binnen het stijgingskanaal. 
De RSI doet ook een duit in het zakje. 
Terug naar de 35 tot 40 zone is toegestaan 
zonder dat de trend in gevaar komt. Voor 
nu dus bezien tot hoever de beren zullen 
reiken met hun corrigerende tikken. 

Conditie: Correctie.
Coaching: signalen van topvorming mogen 
aanleiding zijn  wat winsten  te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Afnemend momentum

Langzaam maar zeker loopt het momentum 
uit de grafiek. Het proces van hogere 
toppen en hogere bodems wordt verstoord 
door een lagere top op 100, swingteller in 
een lichte minstand, steun op 90+ dichtbij, 
RSI kronkelend bij de OS-lijn, kortom, rust 
aan het front. Wapenstilstand tussen stier 
en beer, in afwachting van een nieuwe 
significante koersbeweging. Dit laatste 
gebeurt boven 100 of onder 90+, dat moge 
duidelijk zijn. 

Conditie: Up of Correctie.
Coaching: enige terughoudendheid is op zijn 
plaats zolang niet duidelijk is wat de spelers 
van plan zijn. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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RELX - Adempauze

De bulls zitten goed in het zadel, ze stomen 
op in een solide trendfase, maar wel met 
wat OB readings op de RSI. Dus de serie 
witte candles, met de swingteller inmiddels 
op +6, kan binnenkort worden onderbroken 
met een zwarte candle als opmaat voor 
een correctie. De candle van deze week 
kan mogelijk de eerste stap zijn. Op zich 
niet erg, even een extra aanloop om rond 
21+ een hogere bodem te plaatsen om 
daarmee de trend te verstevigen. 

Conditie: Up. 
Coaching: even aanzien of er meer 
correctiesignalen verschijnen om dan wat 
winsten te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Bulls mogen pauzeren

“Komende week kan er getopt worden 
met een zwarte candle  en de RSI tegen 
de OB-band. Dat zou charttechnisch een 
perfect moment voor de beer zijn om toe te 
slaan en de koers terug te drukken binnen 
het kanaal”. En zie, de zwarte candle staat 
er deze week, de upswing is afgerond, tijd 
voor wat afkoeling richting de Fibo grid op 
55+ tot 49+. Maar eens bezien hoeveel 
zwarte candles er zullen volgen. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers kunnen 
overwegen wat winsten veilig te stellen en 
voorts te wachten op nieuwe koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Correctie in volle gang

Recent is er getopt op 18+, gevolgd door 
inmiddels zes dalende candles met de 
swingteller inmiddels op -4. De RSI stuurde 
al aan op een correctie, dus de beren 
nemen tijdelijk het stokje over. Kunnen zij de 
koers verder richting de SMA op krap 14 
drukken? Gezien de trendmatigheid acht 
ik een hogere bodem rond 16+ het meest 
waarschijnlijke scenario. Maar dan moeten 
de bulls rap terugkomen met een witte 
candle. De RSI kan hier komende week 
voor zorgen door op te veren vanaf 50. 

Conditie: Correctie.
Coaching: wacht op wit om koopkansen 
aangereikt te krijgen, aldus de coach. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Kwakkelen

Er wijzigt vooralsnog niet veel op de chart. 
Een kwakkelfase is gaande op een relatief 
klein speelveld, het is even aanzien wie 
binnenkort overtuigend initiatief toont. Er 
moet dan een solide witte of zwarte candle 
verschijnen. De indicatoren staan er redelijk 
neutraal bij, dus die bieden geen soelaas. 
Het is niet anders, we wachten rustig af wat 
de spelers voor ons in petto hebben.

Conditie: Up of Correctie.
Coaching: een zijlijnpositie is wellicht de 
beste strategie nu niet duidelijk is wat de 
spelers van plan zijn. Hou het kruit maar 
droog. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Gevecht rond de SMA

Er staan inmiddels vier kleine candles op 
de SMA lijn. Weinig animo dus om de koers 
van zijn plek te duwen. Een kwakkelfase, 
een strijd rond de gemiddelde lijn, rode 
streep op 48,25, mogelijke steun op 47+, 
het stelt allemaal weinig voor. Er moet een 
overtuigend signaal uit het veld komen 
om een scenario te kunnen schetsen. Het 
beeld is te neutraal om aan te geven wie 
dat als eerste zal doen, beer of stier. 

Conditie: Up. 
Coaching: het is wachten op een duidelijk 
signaal uit het veld. Dan kan actie 
overwogen worden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Adempauze

De grafiek oogt bijzonder positief. Hogere 
toppen en hogere bodems boven een 
fier opkrullende SMA lijn in combinatie 
met positieve rangen en standen bij de 
indicatoren wijzen op een sterke positie van 
de bulls in het veld. Maar toch lassen zij 
een adempauze in getuige de drie candles 
naast elkaar nipt onder de rode streep op 
45,61.  Dit zou de opmaat kunnen zijn voor 
een milde correctie richting de 40+ zone. 
Tenzij het lukt om de rode lijn te slechten, 
dan krijgt de trend een extra impuls. 

Conditie: Up. 
Coaching: mooie grafiek voor 
trendbeleggers. Zij mogen hun koopposities 
aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Voor onze Turbo Tijd Setups zoeken wij zoveel mogelijk naar 
zogenaamde ‘Low Risk Opportunities’, vrij vertaald ‘Laag Risico 
Kansen’. Hoe herken je een laag-risico-kans en wat doe je dan?

Als TA coach streef  ik naar een hoge hitratio, ofwel een hoge 
scoringskans. Dat doe ik door momenten uit te kiezen waarop je een 
kans op een koersbeweging hebt, waarbij je goed kunt inschatten 
wanneer die kans voorbij is vanuit een stoploss, danwel vanuit een 
koersdoel. De setup van een dergelijke kans moet aantonen dat er 
sprake is van een Laag-Risico-Kans. Ik zal er een voor u uitwerken, die 
noem ik de B1-T1-B2 Trend Setup. De bijbehorende grafiek staat in 
afbeelding 1.

Setup
De setup bestaat in dit geval uit een ‘stukje trend’ zou je kunnen 
zeggen. Je zoekt een bodem op de gemiddelde lijn, dat is immers de 
ideale plek om te bodemen, ondersteund door zo mogelijk een groene 
steunstreep en een positieve swingteller. Op afbeelding 1 is dit B1.
Vervolgens zoek je de eerstvolgende top (T1), ook weer begeleid 
door  de swingteller (+9) met zwarte candle. Daarna zoek je B2, 
ofwel een hogere bodem dan B1, uiteraard boven de SMA lijn. Deze 
setup voorziet er in dat je gaat handelen in de richting van de trend, 
hetgeen impliceert dat je ‘Trade with the Odds’ zoals Cynthia Kase dit 
omschrijft  in haar boek. Anders gezegd, gebruik de kracht van de 
waarschijnlijkheid als je een transactie optuigt. 

Trigger, Stoploss en Target 
Na de setup wacht je op de trigger om daadwerkelijk in actie te komen. 
De trigger is de combinatie van een witte candle, swing +1 en de RSI 
boven de 50, ofwel de start van een upswing met Enter Long coaching 
aanbeveling.  De stoploss wordt neergezet op B2 en trailt mee als er 
een hogere groene bodemstreep verschijnt.
Als target kan een top uit het verleden worden aangemerkt, of  als die 
er niet is dan navigeren op de indicatoren en vasthouden aan de Exit 
regels van het Dashboard Beleggen, zoals bijvoorbeeld een zwarte 
candle (liefst na swing +9) met een OB Downcross in de RSI. Dit was 
bij afbeelding 1 het geval. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Laag-Risico-Kans....

Laag-Risico-Kans

Laag risico...

Wolters Kluwer - Rechte bullenstreep

“De UP status is valide, de bulls krijgen 
de gelegenheid op te stomen naar de 78 
zone. Daar maar eens bezien wat ze verder 
van plan zijn. De turbulentie is redelijk 
aanwezig op dit speelveld, dus corrigerende 
berentikken kunnen de bullenparade tijdelijk 
dwarsbomen. Hoe het ook zij, de bulls gaan 
aan de leiding”, zo schreef ik onlangs. Ik 
hoef hier weinig aan toe te voegen. Met 
stoom uit de oren stormen ze over het veld 
richting de rode streep. Wordt daar op de 
rem getrapt? 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.nicoprbakker.nl/scheurkalender/
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ABN AMRO - Correctie gestart

Op moment van schrijven staat er een 
zwarte candle, zelfs als Bearish Engulfing 
patroon, in combinatie met swing -1 en 
een afketsende RSI tegen de OB-band. 
Kortom, een correctie binnen de uptrend 
gaat van start. De beren mogen hun gang 
gaan tot in de Fibo grid rond 9,70 tot 8,80. 
De verwachte afdaling is een pullback 
beweging teneinde de recente trendbreuk 
te valideren. Dit laatste is het geval bij een 
hogere bodem boven de SMA lijn. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er EL kansen voor trendvolgende beleggers. 

Aperam - Tijd voor een top 

Een mooi zwierend koersverloop 
afgewisseld met zijwaartse fasen, zo ziet 
de grafiek van dit fonds er uit. Thans lijkt 
topvorming aanstaande, getuige de zwarte 
candle tegen de weerstand rond 44,00 en 
de RSI die dreigt met een OB Downcross. 
Helemaal niet erg een terugval naar 38 
tot 34, een verdiende adempauze voor 
de bulls. De swingteller staat reeds op +7, 
dus dat schiet ook al lekker op. Kortom, 
topvorming en correctie dienen zich aan. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
posities aanhouden, maar houden rekening 
met extra topsignalen. 

Arcadis  - Stabilisatie in de top

Al een aantal weken schurken de bulls 
tegen de rode streep op 35+. Zij moeten de 
lijn overtuigend passeren om de uptrend 
een nieuwe impuls te geven. Hoger dan 
35+ zijn ze nog nooit geweest. Mocht 
dit niet lukken, dan dreigt een correctie 
naar de 30 zone of zelfs 27+. Dit laatste 
is niet onmogelijk, want de RSI toont 
een negatieve divergentie, hetgeen een 
onderhuidse ontwrichting van de trend kan 
veroorzaken. Oppassen voor de beer dus.

Conditie: Up.
Coaching: hou de vinger aan de pols. Bij 
toenemende berendreiging overwegen om 
koopposities te verkleinen. 

     = kans,  = bedreiging
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Flow Traders - Wat een gezwiep

In de laatste paar weken zwiept de koers 
rond 37,00 met deze week zelfs een 
uitschieter naar bijna 40,00. Swingteller op 
+8 en de RSI redelijk neutraal. Dus eigenlijk 
geen reden om zo nerveus heen en weer 
te springen. Of zijn de beren van plan om 
de koers omlaag te drukken tot in de Fibo 
grid rond 34,00 tot 30+? Zou goed kunnen, 
maar dan is dat een normale correctie. 
Voor nu maar even bezien of mogelijke 
topvorming wordt doorgezet. Komende 
week zou de swingteller op -1 kunnen 
springen. 

Conditie: Up.
Coaching: dreigende topvorming en 
afkoeling mag aanleiding zijn om 
koopposities te verkleinen.

PostNL - Keurige uptrend

Vorig jaar een dieptepunt op 0,86, nu staat 
er bijna 4,00 op de borden. Een prestatie 
van wereldformaat, charttechnisch althans. 
Maar hoe nu verder? Als de bulls blijven 
hangen, ze kunnen immers last krijgen van 
hoogtevrees, dan zal er komende week op 
4,0650, de high van vorige week, een rode 
streep verschijnen. De upswing nadert zijn 
einde, dus een correctie naar 3,50 tot 3,00 
loert dan om de hoek. Of gaan de bulls ons 
verrassen met aangescherpte ATH’s? 

Conditie: Up.
Coaching: prima chart voor trendbeleggers 
die de strategie ‘kopen op zwakte’ kunnen 
aanhouden. Bij topvorming wat winsten 
verzilveren mag natuurlijk ook. 

TKH Group - Trading range configuratie

Op deze weekkaart is duidelijk een trading 
range zichtbaar tussen enerzijds 36+ 
steun en 43+ weerstand. Een box met 
meerdere keren steun en weerstand op 
vrijwel hetzelfde niveau, dat veroorzaakt 
een range. Thans noteert de koers bij de 
bovenrand van de box met een zwarte 
candle, mogelijk als Bearish Engulfing 
patroon en de swingteller op -1. Dit 
impliceert dat de range vooralsnog intact 
blijft en dat de koers nu terug kan naar de 
onderlijn. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: range spelers zien hun kansen bij 
de rode streep op 43+ en de groene streep 
op 36+. 
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Aedfica - Wachten op de uitbraak

Een brede tradingrange kenmerkt de chart 
tussen grofweg 85 en 105+. Dat zijn geen 
exacte niveaus, recent immers een hogere 
top op 107+ en een hogere bodemzone 
rond 94. Het momentum lijkt per saldo dus 
wel positief te zijn. Maar staat de markt 
ook echt hogere niveaus toe? Dat zal de 
komende weken moeten blijken. Op dit 
moment is er in ieder geval een opwaartse 
beweging binnen de range gaande. Eerst 
maar kijken of de weerstandzone weer 
bereikt kan worden. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de bulls hun parade 
vervolgen. 

Bekeart - Treuzelen onder de weerstand

De bulls staan te beuken tegen het hek. 
Rond 37 ligt een weerstandzone waar de 
markt al enkele weken tegenaan hikt. Het 
momentum loopt er dan ook een beetje uit, 
dat laat de RSI prima zien. Enige correctie 
past binnen het charttechnische beeld en 
zal niet veel schade toebrengen aan het 
opwaartse patroon. Deze week tevens 
een zwarte candle, met een Hanging Man 
patroon, dat is toch wel een waarschuwing 
voor de bulls. 

Conditie: Up.
Coaching: lange termijn spelers houden 
rekening met een correctie. Wellicht wat 
winsten veilig stellen of een trailingstop 
gebruiken.

Melexis - Welles-nietes

Ook voor Melexis wordt het spannend. Er is 
sprake van flinke bewegingen op het veld. 
Wat een zwiepers zeg. Recent is een rode 
streep neergezet rond 93. Een lagere top 
dus ten opzichte van het high op 102+. Deze 
week is tevens een Bearish Engulfing in de 
maak. Een afdaling richting 80 lijkt dus op 
de loer te liggen. Al met al een chart waarop 
een hoop twijfel zichtbaar is en dus een 
hoop volatiliteit. Eerst maar kijken hoe dit 
afloopt. 

Conditie: Up.
Coaching: een waarschuwing is op zijn 
plaats. Voorzichtigheid lijkt geboden op dit 
volatiele veld.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Strijd rond 1,2000

GBP/USD - Bodemvorming

Een spannende fase voor het Pond. Recent 
is getopt op 1.4242. Inmiddels is de daily 
SMA neerwaarts doorbroken die tevens 
afvlakt. De koers heeft moeite om boven 
1.40 te klimmen maar de steun op krap 1.37 
is nog overeind gebleven. Er ligt per saldo 
aardig wat ruimte voor een afdaling, zelfs 
tot 1.30, al ligt er rond 1.35 toch ook nog 
een stevige steunzone in de vorm van de 
voorliggende toppen. Voor nu dus bezien 
hoe de strijd verder verloopt. 
 
Conditie: Up
Coaching: offensieve koopkansen zijn 
volgens het Dashboard nog gerechtvaardigd.

Euro-Bund future - Weinig inspirerend

De laatste weken is er niet zoveel actie in 
de Bund. Al met al is er sprake van een 
brede trading range tussen grofweg 167 en 
180. Deze valt tevens binnen de ultra lange 
termijn uptrend waarvoor u de maandkaart 
kunt raadplegen. De koers hangt nog altijd 
boven de steun op krap 170 en ook deze 
week is er geen verbetering zichtbaar. De 
SMA is inmiddels neerwaarts geboge. Op 
het Dashboard is de Down fase valide. Eerst 
maar kijken of er weer wat meer richting 
gekozen wordt binnen het brede speelveld.

Conditie: Down
Coaching: 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

Het valutapaar bevindt zich in een 
belangrijke zone rond het 1,2000 niveau. 
Daar liggen tevens wat oude toppen en 
bodems zoals goed zichtbaar is op de 
weekgrafiek. De euro heeft moeite om 
er opwaarts doorheen te breken. De 
vorming van een HS patroon behoort tot de 
mogelijkheden, in dat geval volgt wellicht 
een afdaling richting de zone 1,1700. Zover 
is het nog niet. Een afdaling wordt pas  
aannemelijker indien de koers onder 1.2000 
duikt. Voor nu de spannende strijd dus 
gadeslaan. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities handhaven zolang 
de candles wit blijven.

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, 23 april 2021

Goud - Spannende fase

Reeds lange tijd beweegt de koers van 
Goud in een dalend trendkanaal. Inmiddels 
is een herstel gaande vanaf de groene 
streep op 1675 waar een dubbele bodem 
is geplaatst. De swingteller noteert positief 
en spanningsmeter RSI beweeft opwaarts. 
De bovenkant van het trendkanaal komt nu 
onder druk te staan. Al met al een positiever 
beeld voor het edelmetaal.

Conditie: Support.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden voor lange termijn spelers.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Een wat onstuimige chart, het beeld blijft 
weinig spannend. Per saldo is er een 
zijwaarts koersverloop zichtbaar tussen 
grofweg 22 en 30. Dat is nog wel een 
aardig speelveld. Op het Dashboard is de 
Up conditie valide, de swingteller noteert 
immers in de plus boven een nog altijd 
stijgende SMA lijn.  De meest recente 
bodem ligt op krap 24, de opmars van de 
afgelopen weken hapert wat. Al met al geen 
super mooie chart.

Conditie: Up.
Coaching: offensieve spelers kunnen een 
gokje wagen aan de Long kant.

Na de afdaling naar 35+ werd een opmars 
zichtbaar die uiteindelijk leidde tot circa 
70+. Een koersverdubbeling binnen een half 
jaar, dat is nogal wat. Logischerwijs volgde 
een terugval, maar inmiddels is op 60+ een 
hogere bodem geplaatst. Na wat gesteggel 
boven het niveau krijgt de uptrend nu 
een vervolg. Swingteller in de plus en de 
Up conditie valide op de weekgrafiek. 
Vooralsnog de bulls blijven volgen dus al 
ontbreekt de overtuiging een beetje.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd.

BrentOil future - Opwaarts Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Twijfel blijft Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

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

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

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

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

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

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

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

bnpparibasmarkets.nl


