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Op menig weekchart zien we dat de bulls de regie voeren. Zij doen dat
met overtuiging, want de candles zijn veelal lang en wit met duidelijke
ondersteuning door de marktlensindicatoren. Het huidige marktritme brengt
de bulls vrijwel “Terug aan de top”, ofwel de highs die in 2018 zijn behaald.
Zal dat aanleiding zijn voor afkoeling en stevige correcties? Volg de routes
maar zoals die in de Chart Navigator worden weergegeven.
Lichte haarscheurtjes
De bulls houden goed grip op de weekvelden,
zij stomen lekker door maar bereiken wel een
dezer weken wat rode strepen, hetgeen voor
topvorming en correctie kan zorgen. Kijk op de
chart van uw favoriete indices en hoofdfondsen
of er al haarscheurtjes zichtbaar zijn en beslis
of u zo mogelijk in actie moet komen.
Ook deze week leg ik zes Midkap- of
Smallcapfondsen op de analysetafel om hun
conditie nader te duiden. Ik kies voor Boskalis,
Corbion, PostNL, TKH Group, VolkerWessels en
Wessanen. Op deze charts is duidelijk zichtbaar
dat de bulls een stevige strijd voeren rond hun
SMA lijn. Wat wordt de volgende stap?
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten op
het thema van deze week. De keuze is gevallen
op Ageas, Alphabet en Euronav. Drie charts
waarop de bulls de rode lijnen uit 2018 ruiken,
waardoor topvorming en correctie dreigt. Een
XL coaching overweging is valide.
Op de intermarket speelvelden zijn interessante
bewegingen gaande. EuroDollar zakt dieper
weg in zijn downtrend, Goud en Zilver ervaren
meer en meer berendruk, Brentoil stoomt maar
door, nu ruim boven de SMA en de Bundfuture
is een vooralsnog milde correctie gestart als
afkoeling in de sterke uptrend.

Van mij bent u gewend dat ik puur en alleen
technisch naar de koersontwikkelingen kijk.
Maar voor u als actieve belegger is er meer
huiswerk dan alleen technische analyse. U
moet maar liefst vier disciplines beheersen om
uiteindelijk een goeie portefeuille te kunnen
runnen. Ik zal in de TA vraagbaak wat dat
betreft de Beleggers Beslisboom presenteren
en toelichten. Dan wordt duidelijk dat actief
beleggen eigenlijk een topsport is, toch?
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Hollandse Aandelenavond 15 mei 2019
Traditiegetrouw verzorgt BNP Paribas Markets
een Hollandse Aandelenavond, waar zes
bekende analisten, waaronder uw TA coach,
hun visie en tips presenteren betreffende de
diverse speelvelden. Kansen en bedreigingen,
fundamentele ontwikkelingen en technische
analyses zullen worden besproken met aan
het einde van de avond maar liefst achttien
concrete tips. U kunt de avond live meemaken
in Utrecht, maar u kunt ook thuis via een
webinar meekijken. Ik heb een alleraardigste
video (klik)voor u waarin de Hollandse
Aandelenavond onder de aandacht wordt
gebracht. U kunt zich alvast aanmelden op de
BNP Paribas Markets website (klik) als u live of
online wilt meekijken.

Wilt u reageren?
Heeft u opmerkingen, vragen,
suggesties, aanvullingen, wilt u
reageren? Doe dit dan door een
email te sturen naar:
markets@bnpparibas.com

Nico P.R. Bakker

De RealTime grafieken zijn
bijgewerkt op vrijdagochtend. De
slotkoers van vrijdag kan de
definitieve weekcandle en het
bijbehorende scenario wijzigen.
Analyses en coaching:
Nico P.R. Bakker
Wouter de Boer
Twitter: @TheDailyTurbo
www.nicoprbakker.nl

Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - 577 rode streep nabij

= kans,

= bedreiging

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Alle indicatoren in de plus met candles ruim
boven de licht opkrullende SMA lijn wijzen
op een positieve ondertoon, ofwel een UP
status op het Dashboard. De weg omhoog
kan worden vervolgd met het vizier gericht
op 577, de rode streep die al maandenlang
boven in het veld ligt. Er is geen sprake
van overspannenheid of onderhuidse
ontwrichtingen, dus de bullenparade
kan worden vervolgd. Maar eens bezien
hoeveel witte strepen er nog bij komen.
Letwel, een zwarte candle bij of tegen 577
is de eerste indicatie van topvorming.
Conditie: Up.
Coaching: bij aarzelingen in de bullenparade
kan overwogen worden om deels wat
winsten te verzilveren.
DAX® index - Solide uptrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De huidige upswing die vanaf de steun op
11.300 gaande is nadert een tussenliggende
drempel rond 12.500 punten in de vorm
van een magere oude top. Slechts een
karig referentiepunt, maar wellicht ligt enige
topvorming toch op de loer. De RSI heeft
immers overbought gebied bereikt. Enige
terugval zal het patroon van hogere toppen
en hogere bodems niet verstoren. Een dip
richting de SMA zone rond 12.000 is zeker
toegestaan. Al met al een positief beeld voor
de Duitse index. Voor nu bezien hoelang de
candles wit blijven.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities blijven
gerechtvaardigd voor trendbeleggers zolang
de swingteller positief staat.
EUROSTOXX50® index - Tussenliggende horde

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers noteert ruim boven de SMA,
de swingteller staat in de plus en de Up
conditie is valide op het Dashboard.
Enige topvorming rond de weerstandzone
3.550/3.600 is niet uit te sluiten. Een terugval
richting circa 3.400 is daarbij toegestaan en
zal geen afbreuk doen aan het patroon van
hogere toppen en hogere bodems. Zover
is het nog niet. Nu eerst gadeslaan hoe de
strijd rond de weerstand uitpakt.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen
koopposities behouden. Bij zwarte candles
wellicht wat winst nemen.
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Chart Navigator - Indices
S&P 500® index - All time high in zicht

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Inmiddels komt de weerstandzone rond
2.940 punten in beeld, tevens het All time
high. De swingteller staat in de plus en
de RSI noteert boven de middenlijn. De
rangen en standen op het Dashboard zijn
derhalve positief. Vorige week was een
lichte hapering zichtbaar, maar inmiddels
is de weerstand binnen bereik. Het komt er
nu op aan voor de bulls. Kunnen ze nieuwe
highs opzoeken? Dat zal de komende
dagen moeten blijken. Al met al een strijd
om kritisch te blijven volgen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden
aangehouden. Bij zwarte candles wellicht
wat winst afromen.

DOW JONES index - Adempauze

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vanaf de bodem op 21.712 is een sterke
opmars zichtbaar. Na een korte retest van
de opwaarts gepasseerde SMA zone, is
inmiddels de weerstandzone binnen bereik.
Op 26.951 ligt de rode streep die tevens
het hoogste punt van 2018 markeert. Deze
week is enige hapering zichtbaar middels
een zwarte candle met sprieten. Zolang
de indicatoren in de plus noteren blijft het
charttechnische beeld positief voor de Dow.
De bulls zullen echter een tandje bij moeten
zetten om hun rit richting de weerstand af te
kunnen maken en de horde te passeren.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen
koopposities aanhouden zolang de
swingteller positief staat.
NIKKEI 225 index - Up conditie valide

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

= kans,

= bedreiging

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Toch de contouren van een omgekeerd
Hoofd-Schouder patroon als opmaat voor
een trendbreuk. Opstomen naar 33+, dan
door naar 35,50, dat is thans de verwachte
route. De indicatoren staan in de juiste
stand en kunnen de bulls helpen hun weg
te vervolgen”, zo meldde ik onlangs. Ik hoef
hier niets aan toe te voegen. De bulls zijn
een stapje verder op het stierenspoor, ze
passeren inmiddels de SMA lijn terwijl de
RSI de OB aantikt. Spannende fase.
Conditie: Support (Rebound).
Coaching: rebound posities mogen worden
aangehouden. Bij een zwarte candle
oppassen voor een pullback naar 33,00.

ABNAMRO - Rebound scenario in gevaar

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“De rebound, ofwel opleving in de
downtrend, krijgt een mooi vervolg. Straks
wordt het natuurlijk spannend, want bij de
SMA lijn geldt het motto ‘keren of passeren’,
breken of draaien voor de bulls. Maar dat
zien we later wel. Voor nu de countertrend
beweging verder gadeslaan”, zo luidde
vorige week mijn commentaar. En zie, de
bulls stoten hun kop tegen de gemiddelde
lijn en doen direct een stap terug. De
RSI dreigt met een downcross onder de
50-lijn, alleen de swingteller staat nog in
de plus. Oppassen voor topvorming en de
terugkeer van de beer op het veld.
Conditie: Support (Rebound).
Coaching: rebound spelers volgen een strak
exit management.
Adyen - Gematigd plus

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Dit fonds heeft een korte koershistorie,
maar er is voldoende data om vast te
stellen dat er sprake is van een positief
sentiment. Ik zie een serie hogere toppen
en hogere bodems, terwijl de swingteller
in de plus noteert en de RSI fier boven de
50-lijn beweegt. Steun rond de Fibo zone
en weerstand bij 750 waar reeds tweemaal
is getopt. Zoals het er nu naar uitziet blijft
de koers bewegen tussen de genoemde
kantelpunten met derhalve een gematigd
positieve ondertoon.
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities kunnen
worden aangehouden mits de koers boven
625 blijft bewegen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
AEGON - Herstelpoging

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De verwachte berendruk blijft uit, vanaf
4,20 doen de bulls uitermate goed hun
best om verloren terrein terug te winnen.
Ze krijgen hierbij ruimte tot 4,79, daarna
komt 5+ in het vizier. De indicatoren staan
licht in de plus, dus er is een objectieve
ondersteuning. De turbulentie is redelijk,
dus maar eens bezien in hoeverre de bulls
slagen in hun opdracht. Van 4,20 naar 4,79
is in ieder geval hun opdracht, inclusief het
opvangen van wat berentikken.
Conditie: Support (Rebound).
Coaching: slechts en alleen voor
koopjesjagers zijn er EL kansen. Anderen
wachten op meer bodemvorming.

Ahold - Spannende correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al maandenlang is een serie hogere
toppen en hogere bodems gaande
met thans een spannende correctie in
ontwikkeling getuige de minstand op de
swingteller met de intentie om binnenkort
een hogere bodem te plaatsen om daarna
de trend te vervolgen. Voor nu dus bezien
tot hoever de beren kunnen reiken en of de
spelers in staat zijn het huidige marktritme
vast te houden. Veel lager dan krap 21 mag
de correctie niet gaan, anders dreigt er een
trendbreuk.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er weer koopkansen voor trendbeleggers.

Akzo Nobel - Berentik

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met de nodige turbulentie is er recent
getopt rond 82+ met aansluitend een
poging van de beren om het gat met de
gemiddelde lijn te verkleinen. Deze poging
uit zich deze week in een stevige zwarte
candle waarbij de swingteller op -1 springt.
Beren op weg naar de SMA lijn om daar
zo mogelijk te bodemen, zo luidt het meest
waarschijnlijke scenario. Voor nu bezien tot
hoever de beren kunnen reiken en wanneer
de bodemstampers in actie komen.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: de eerder ingenomen zijlijnpositie
nog even vasthouden. Wacht op nieuwe EL
kansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Arcelor Mittal - Tussen rood en groen

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Binnen de langere termijn downtrend, de
candles noteren immers ruim onder een
dalende SMA lijn, is er sprake van een
trading range configuratie met krap 18,00
en ruim 21,00 als krijtstreepjes in het veld.
Het is heen en weer zigzaggen tussen rood
en groen, hetgeen dus geen significante
koersbeweging oplevert. Maar voor
swingtraders is dit een prima speelveld,
zij zien dat de bulls vanaf de rode lijn weer
terugvallen. Boven 23,50 kan pas een
nieuwe uptrend van start gaan.
Conditie: Support (Rebound).
Coaching: range spelers zien hun kansen
wel, anderen wachten op een duidelijk
signaal uit het veld.

ASML - Vervolg uptrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Onlangs verscheen de UP status op het
Dashboard. Deze week krijgt de stijgende
trendfase een vervolg met een mooie witte
candle, swingteller een tandje hoger naar
+5 en de RSI op weg naar de OB-lijn.
Anders gezegd, de bulls zijn rap op weg
naar de weerstandzone op 189. Dit gaat
gepaard met de nodige turbulentie, dus
tussentijdse berentikken zijn goed mogelijk.
Per saldo wel positieve vooruitzichten. De
bulls aan de leiding, dat is duidelijk.
Conditie: Up.
Coaching: koopconditie is valide, dus
koopposities mogen worden aangehouden.
Binnenkort is er wel een winstmomentje, zo
lijkt het.

ASR Nederland - Gematigd positief

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het duurde even, maar in de afgelopen
weken laten de bulls zien dat zij de langere
termijn uptrend een impuls willen geven.
Veelal witte candles boven de SMA lijn,
swingteller inmiddels op +4 en de RSI
ruim boven de 50-lijn onderschrijven dit.
De Up status op het Dashboard is valide,
dus een verdere koersstijging naar de
weerstandzone rond 41/42 is vooralsnog
het meest waarschijnlijke scenario. Niet
eerder dan onder krap 38,00 komt de
huidige uptrend in gevaar.
Conditie: Up.
Coaching: ondanks de turbulentie zijn er wel
koopkansen. Twee handen aan het stuur.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Bulls blijven aan zet

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls tonen nauwelijks enige
vermoeidheid, zo lijkt het. Ze vervolgen de
uptrend, alle indicatoren in een plusstand,
geen rode strepen in de buurt, records
worden scherp gesteld. Onder in het veld
ligt de hulplijn (daily SMA) op 97+, dus er is
voldoende correctieruimte zonder dat de
trend direct in gevaar komt. We volgen met
belangstelling de bullenparade en zullen
zien wanneer de bulls toe zijn aan een
pauze. Daartoe zal er een overtuigende
zwarte candle moeten verschijnen.
Conditie: Up.
Coaching: (restant) koopposities mogen
worden aangehouden. Trend en sentiment
zijn immers positief.

Galapagos - Correctie tijd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Binnenkort dippen en een hogere bodem
vormen, dat lijkt thans een logische route.
Dat pad kunnen we technisch wel weer
gaan begeleiden. Voor nu dus bezien
of de beren hun corrigerende tikken
kunnen uitbreiden”, zo schreef ik vorige
week. En zie, de beren doen wat we
van hen verwachten. Met gevoel voor
dramatiek drukken ze de koers richting
de Fibo zone die rond 99 tot 91 steun kan
aanreiken. Maar eens bezien tot hoe ver
de beren zullen reiken om vervolgens de
bodemstampers te verwelkomen.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: countertrend spelers doen mee
met de beer. Trendbeleggers wachten op de
terugkeer van bodemstampers.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Heineken - Wanneer een top?

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In mijn recente commentaren wees ik op
de mogelijkheid van topvorming in de 95+
zone. Er stonden immers al twee zwarte
candles, maar deze week persen de bulls
er toch nog een witte candle uit, waardoor
de swingteller een tandje hoger noteert
op +3. De verwachte correctie wordt
dus uitgesteld, zo lijkt het. Er liggen geen
rode strepen in het veld, er is sprake van
‘uncharted territory’. Dus maar eens bezien
tot hoever de bulls kunnen reiken. Onder 93
kan opnieuw een correctie starten.
Conditie: Up.
Coaching: restant posities aanhouden totdat
opnieuw topvorming dreigt.

IMCD - Lichte aarzeling

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met stevige opwaartse en neerwaartse
swings wordt er een uptrend intact gelaten.
Alle indicatoren nog in een plusstand, maar
dat kan binnenkort veranderen. Er worden
reeds wat zwarte candles geplaatst in
combinatie met lichte negatieve divergentie
op de RSI. Topvorming bij 72 als opmaat
voor een correctie naar 68 tot zelfs 62 lijkt
aanstaande. Kortom, een aarzeling in de
huidige bullenparade, maar eens bezien
of de beren hun correctieve tikken kunnen
uitbreiden.
Conditie: Up.
Coaching: naarmate topvorming aanhoudt
kunnen deels winsten worden verzilverd.

ING - Nieuwe uptrend in de maak

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sinds oktober vorig jaar is een breed
bodempatroon gaande (een HoofdSchouder patroon) als opmaat voor een
trendbreuk. Onlangs werd hiertoe de SMA
lijn gepasseerd, deze week opnieuw een
candle boven de gemiddelde lijn met de
swingteller op +4 maar wel met een OB
downcross in de RSI. Anders gezegd, de
pullback is gestart, nu de gepasseerde
SMA lijn als steunlijn testen. Bodemvorming
rond 11,00 is gewenst.
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er
additionele koopkansen mits de pullback
naar 11,00 succesvol verloopt.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
KPN - Correctie

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Volgende week swing +8, dus dat schiet al
lekker op. Even dippen naar niveaus rond
2,70 tot 2,50 is toegestaan zonder dat de
trend in gevaar komt. Op termijn lijkt een
koersdoel van krap 3,00 aannemelijk”, zo
schreef ik vorige week. Prompt wordt er
deze week een zwarte candle geplaatst
in combinatie met een -1 stand op de
swingteller. De stippellijn (daily 55 SMA)
wordt neerwaarts gebroken, de correctie
gaat van start. Terug naar de Fibo zone
rond 2,54 tot 2,45 is goed mogelijk.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: de correctiefase noopt tot enige
terughoudendheid bij trendbeleggers.

NN Group - Verder opwaarts

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Toch lijken bodemstampers actief, er
staan immers wat witte candles op de
gemiddelde lijn, veelal de juiste plek om
de uptrend nieuw leven in te blazen,
niet waar?”, zo schreef ik vorige week.
Welnu, de bulls houden goed stand, ze
stuwen de koers opwaarts richting de 39+
weerstandzone. Het speelveld blijft grillig,
veel tubulentie en weinig trendmatigheid.
Voor nu bezien of de bulls meer witte
candles kunnen produceren.
Conditie: Up.
Coaching: op het grillige speelveld zijn er
koopkansen. Twee handen aan het stuur,
vooral als de 39+ zone wordt bereikt.

Philips - Dapper stierenspel

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het is de bulls onlangs gelukt om de
vlakke gemiddelde lijn opwaarts te kruisen
met de intentie een nieuwe uptrend te
starten. De rit verloopt echter grillig en
krampachtig met de swingteller mogelijk in
een correctiestand en een afvlakkende RSI.
Mocht de koers danook terugvallen onder
de SMA op 34+ dan vervagen de positieve
vooruitzichten. Voor nu de gematigd
hogere koersen kritisch blijven volgen op
de zebragrafiek. Het is een kwestie van er
op of er onder voor de bulls; ze doen wel
uitermate goed hun best.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: vinger aan de pols als
er koopposities uitstaan, nog geen
overtuigende stierenactie.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Uitbraak in volle gang

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week een overtuigend vervolg van
de breakout beweging met een losse
witte candle boven de gemiddelde lijn.
Swingteller een tandje hoger naar +4
en de RSI fier opkrullend tot boven de
OB lijn. Kortom, een duidelijke uitbraak
van de stieren als eerste stap in een
nieuwe stijgende trendfase. Het is even
de vraag waar de uitbraak zal opdrogen
om vervolgens plaats te maken voor een
pullback. We wachten wat dat betreft op de
eerstvolgende zwarte candle.
Conditie: Up.
Coaching: breakout spelers zitten goed,
trendbeleggers haken aan na een
succesvolle pullback.

RELX - Turbulent positief koersverloop

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Voor nu bezien of de bulls zich blijven
vermannen met meer witte candles en
een uitbraak uit een driehoekformatie. De
swingteller helpt een handje deze week”,
zo luidde vorige week mijn commentaar.
En zie, de bulls gaan er rap vandoor,
op weg naar de rode streep op 20,45.
Trendmatigheid kan aanzwellen, meer
richting op het veld, maar ook toenemende
turbulentie, zo lijkt het. Hoe het ook zij, de
bulls gaan aan de leiding in de huidige Up
conditie op het Dashboard.
Conditie: Up.
Coaching: de chart rechtvaardigt het
innemen van koopposities zolang de
candles wit kleuren.

Royal Dutch Shell - Aarzelende stieren

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op het wispelturige speelveld houden de
bulls stand, al moeten ze wel een stapje
terug doen. Even afkoelen om vervolgens
de weg omhoog te vervolgen naar 29
tot 30, dat lijkt het meest waarschijnlijke
scenario. De stippellijn (daily SMA) op
krap 28 zou al steun kunnen aanreiken,
daaronder ligt de weekly SMA op 27,30
als laatste vangnet. De indicatoren staan
allemaal in de plus, dus de Up status is
valide. De onderhuidse stijgingsdrang mag
duidelijker geëtaleerd worden.
Conditie: Up.
Coaching: gezien de zwarte candles
zijn slechts bescheiden koopposities te
overwegen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Unibail Rodamco - 50% Fibonacci pauze

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Formeel is er sprake van een rebound
binnen de dalende trendfase, want de
swingteller noteert in de plus onder een
dalende SMA lijn. De beren verliezen hun
grip op het aandeel gezien de hogere
bodem op 135. Tevens stijgt de koers
boven de daily SMA, dus een rebound naar
de weekly SMA op 162 lijkt aannemelijk
al heeft de markt wat moeite met het
passeren van de 50% Fibonacci zone.
Daar wordt het weer spannend onder het
motto ‘Keren of passeren’. Voor nu bezien
of de bulls er nog meer witte candles bij
kunnen plaatsen.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: reboundspelers volgen met
belangstelling de rit naar de SMA lijn.
Unilever - Volatiele top

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In mijn recente commentaren schreef ik
over topvorming onder de 52 zone als
opmaat voor een dip richting de Fibo
zone rond 49. Een bescheiden dip volgde
richting 50 waar beleggers opnieuw het
aandeel oppikten. Een stevige witte candle
werd vorige week neergezet en thans
klimt het aandeel al weer richting 53. Het
All-Time-High kan op korte termijn worden
scherpgesteld. Maar eens bezien of de
bulls hun sterke positie kunnen vasthouden.
Conditie: Up.
Coaching: nieuwe koopposities lijken
aantrekkelijk, maar hou wel twee handen
aan het stuur.

Vopak - Wispelturig verhaal

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Up, down, Up, down. De term
‘Zebragrafiek’ beschrijft de weekgrafiek
van Vopak uitstekend. Chaos overheerst
boven de steun en SMA zone rond 40. De
indicatoren bieden derhalve geen uitkomst,
aangezien die afwisselend in de plus en de
min noteren. Overall is een zijwaartse fase
van kracht tussen de steun op grofweg 37
en de weerstand op 44. Onder krap 40 lijkt
een afdaling richting de steunzone 37+ dan
ook het meest waarschijnlijke scenario.
Conditie: Down (overgangsfase).
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd. Onder 40 zijn shortposities
te overwegen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 17 - 26 april 2019

Wolters Kluwer - Top in de maak?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met zo nu en dan wat wispelturige
koersbewegingen, houden de bulls de
touwtjes stevig in handen. Ze produceren
overwegend hogere niveaus en witte
candles, swingteller op +5 en de RSI ruim
boven de 50-lijn. Een prima Up status en
de indicatoren zullen aan moeten geven
wanneer het tijd wordt voor topvorming
met aansluitend een gezonde correctie
fase. Thans is een spriet zichtbaar aan de
bovenkant van de weekcandle. Wellicht een
eerste voorbode. Even aanzien dus.
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ligt de grafiek
er positief bij, koopposities mogen worden
aangehouden zolang de swingteller positief
staat.

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak
De Beleggers Beslisboom
Van mij bent u gewend dat ik puur en alleen technisch naar de
koersontwikkelingen kijk. Maar voor u als actieve belegger is er meer
huiswerk dan alleen technische analyse. U moet maar liefst vier
disciplines beheersen om uiteindelijk een goeie portefeuille te kunnen
runnen. Een nadere toelichting is op zijn plaats.
Elk beleggingsvraagstuk kent als basis de fundamentele analyse, het
woord zegt het al, de fundamenten moeten goed zijn. Daarbij worden
allerlei economische, politieke en andere macro en micro variabelen
beoordeeld om vast te kunnen stellen WAT je als belegger het beste
kunt doen. Dit vraagt best wel wat huiswerk om tot een zogenaamde
strategische beslissing te komen.
Maar WANNEER ga je de strategische beslissing ten uitvoer brengen?
Daartoe raadpleeg je de technische analyse. Wat daarbij geldt als
uitgangspunt is dat alle beschikbare informatie, dus ook de fundamentele
informatie, wordt geabsorbeerd en tot uiting komt in de prijs. De koers
is eigenlijk de ‘leading indicator’ als het aankomt op timing ofwel de
tactische beslissing om tot actie over te gaan.
Dit brengt mij tot de opmerking dat in de praktijk nog altijd erg moeilijk
wordt gedaan (vooral bij gerenommeerde banken) over het samengaan
van fundamentele en technische analyse. En het is zo makkelijk om WAT
en WANNEER in elkaar te schuiven....
Terug naar de beslisboom, want de derde vraag behelst HOEVEEL wil
ik dan beleggen? Een trader zal zich moeten beraden over de omvang
van zijn posities, dat heet Money Management. Laat de omvang van de
positie of belegging afhangen van de kracht van het geschetste scenario,
gevoed door de bevindingen uit stap 1 en 2.
En dan komt de moeilijkste stap, die van Psychologie, Emotie en
Sentiment. Je kunt alles heel rationeel benaderen, maar het ultieme
moment om tot actie over te gaan is altijd emotioneel. Dan komt het aan
op de juiste DISCIPLINE om te doen wat je moet doen. Het definiëren van
spelregels, het optuigen van een handelsplan is ontzettend belangrijk,
maar je hebt er helemaal niets aan als je er van afwijkt. Stap 1, 2 en 3 zijn
waardeloos als stap 4 niet goed verzorgd is. Daarom hamer ik in mijn TA
Coachings altijd zo op Dashboard Discipline als sleutel tot succes!
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 17 - 26 april 2019

Boskalis - Er op of er onder
In de afgelopen weken wisten de bulls
op te klimmen naar de afvlakkende SMA
lijn. Nu komt het er op aan om kleur te
bekennen. Swingteller en RSI sturen aan
op een doorbraak van de gemiddelde lijn,
maar begrijpen de bulls dit ook? Zo ja, dan
mogen zij komende week een overtuigende
witte candle plaatsen met de body op of
boven de SMA lijn. Zo nee, dan kan de
berendruk worden opgevoerd met mogelijk
een nieuwe downtrend. Er op of er onder
dus voor de stieren.
Conditie: Up.
Coaching: een zijlijnpositie is
gerechtvaardigd, totdat blijkt wie initiatief
toont.

Corbion - Hoopvol wit
Ik zie witte candles op rij boven een licht
opkrullende gemiddelde lijn met alle
indicatoren in de plus. De Up status is
valide, dus hogere koersen liggen voor
de hand. Maar de spelers tonen geen
inspiratie, ze komen niet van hun plek.
Nu is het koersbeeld geen toonbeeld
van trendmatigheid, dus dit zijwaartse
geschuifel past wel. De bulls tonen de
intentie om noordwaarts te bewegen, nu
nog wat overtuigende candles.
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities kunnen
worden overwogen. Boven 28,00 zijn er
additionele kansen.

PostNL - Dappere rebound
Vanaf het recente dieptepunt op 1,75 en
de hogere bodem op 2,0 is een dappere
rebound gaande die nu dreigt stuk te lopen
bij 2,38. Deze week mogelijk een Bearish
Engulfing patroon en een afketsende
RSI zijn hier mede verantwoordelijk voor.
Anders gezegd, de dalende trendfase
kan een nieuwe impuls krijgen, tenzij het
de bulls lukt om boven de SMA op 2,49 te
breken. ‘Keren of passeren’ is kennelijk het
actuele motto
Conditie: Support (rebound).
Coaching: rebounders hebben goeie
zaken gedaan, zij overwegen hun winst te
verzilveren.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 17 - 26 april 2019

TKH Group - Rebound droogt op
Onlangs werd er gebodemd op 40+ met
aansluitend een rebound ofwel opleving
in de downtrend richting de SMA lijn op
48+. Deze countertrend beweging kan nu
opdrogen getuige de zwarte candle tegen
de gemiddelde lijn en een afbuigende RSI.
Dit is normaal gesproken de plek op de
chart waar getopt wordt om vervolgens
de dalende trend nieuw leven in te blazen.
Oppassen voor de beer dus. Of gaan de
bulls ons verrassen met een trendbreuk?
Conditie: Support.
Coaching: de rebound is succesvol
verlopen, nu oppassen voor toenemende
berendruk.

VolkerWessels - Start uptrend
Het koersverloop is er een uit het boekje.
In eerste instantie een breakout beweging,
ofwel een eerste rally boven de SMA
lijn, gevolgd door een pullback om de
trendbreuk te valideren. Aansluitend een
eerste actie beweging van de bulls middels
witte candles en de swingteller in een
plusstand. De UP status is valide op het
Dashboard, boven 18,80 zijn de bulls los
voor een rit naar 22+. Echter, de RSI noteert
tegen de OB lijn, dus het zal spannend
worden. Wel of geen bullenparade?
Conditie: Up.
Coaching: de groene coaching stip
impliceert extra aandacht voor mogelijke
koopkansen.

Wessanen - Keren of passeren
Als ik naar de weekchart van dit fonds kijk
dan komt direct de coaching kreet ‘keren
of passeren’ bij mij op. Er is immers een
spannende strijd gaande bij de SMA lijn.
Witte candles beuken tegen de lijn, de
swingteller in een milde plusstand en de
RSI boven de 50 lijn. Dit alles stuurt aan
op een trendbreuk. Maar willen de bulls
dit bewerkstelligen? Zo ja, dat staat de
weg open naar de 15 tot 18 zone. Zo nee,
dan kunnen de beren hun grip vergroten
richting de Fibo zone rond 10 tot 9+.
Conditie: Support.
Coaching: wellicht wat anticiperende
breakout posities overwegen, anders
wachten op een uitbraak.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 17 - 26 april 2019

Ageas - Breken of draaien
Een kleine hapering in de candle deze week
vlak onder de weerstand op 47,19 die tevens
de top van 2018 markeert. De swingteller
noteert +4 in de upserie en spanningsmeter
RSI beweegt rond 65. Er is nog geen sprake
van overbought niveaus in de indicatoren.
De haperingen indiceren toch enige twijfel
op het speelveld. Een terugval richting
44 zal geen schade aanbrengen aan het
patroon van hogere toppen en bodems en
biedt wellicht nieuwe instapkansen. Nu eerst
maar kijken wat er in de zone rond de rode
streep gebeurt.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd
zolang de swingteller positief staat. Bij zwarte
candles wellicht wat winst nemen.
Alphabet (Google) - Top bereikt
De forse afdaling van krap 1.274 richting 970
is weer goed gemaakt, en dat binnen een
half jaar tijd. Een sterk herstel, alsof er nooit
een daling heeft plaatsgevonden. En nu?
Ziet de markt het ook zitten boven 1.274?
Dat zal de komende weken moet blijken.
Er is geen verkoopdruk zichtbaar, getuige
de witte candle die in de maak is. Voor
trendbeleggers is het geen ramp mocht er
volgende week lichte afkoeling zichtbaar
worden. Zolang de koers boven 1.200
noteert behoort een vervolg van de uptrend
tot de mogelijkheden.
Conditie: Up.
Coaching: beleggers kunnen posities
aanhouden zolang de swingteller positief telt.

Euronav - Bulls op hun hoede
Een brede trading range kenmerkt de
weekgrafiek. Het speelveld ligt tussen
krap 6,00 en 8,50. Vanaf het middenveld
en de SMA rond 7,25 volgde de afgelopen
weken een sterke stijging richting 8,50.
De horde is deze week aangetikt. De
candle kleurt zwart en een spriet aan de
bovenkant kenmerkt enige verkoopdruk.
Spanningsmeter RSI staat in dynamisch
overbought gebied. Het lijkt tijd voor
afkoeling. Mogelijk pakken de beren
komende weken het stokje over. Boven 8,50
krijgt de uptrend een vervolg.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers zijn op hun
hoede. Wellicht wat winsten veilig stellen.
Op lagere niveaus mogelijk nieuwe kansen.
15
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Neerwaartse doorbraak

= kans,

= bedreiging

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De steun op 1.1176 is recent neerwaarts
doorbroken. De swingteller noteert -6 en
de RSI staat onder de 50 lijn. De volatiliteit
is flink afgenomen en dat is zichtbaar aan
de smaller wordende OBOS banden in de
RSI. Dat kan een aanwijzing zijn voor een
koersexplosie. Aan de onderkant ligt er
ruimte tot krap 1.0600 en aan de bovenkant
liggen de weerstand en het dalende
koersgemiddelde rond 1.1500. Voor nu de
onwikkelingen binnen de dalende trend
blijven volgen.
Conditie: Down.
Coaching: spelers met een lange adem
kunnen shortposities overwegen.

GBP/USD - Pond verzwakt

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het pond stabiliseerde boven 1,3000 de
afgelopen weken, maar de lagere highs
impliceerden reeds verkoopdruk. Deze
week duikt de GBP/USD onder het niveau
waarmee de dalende trend een nieuwe
impuls krijgt. Er ligt ruimte voor een afdaling
richting krap 1,2800 en daarna richting
1.2411. Alles bij elkaar is de Dollar dus het
sterkst.
Conditie: Down.
Coaching: offensieve trendbeleggers
kunnen shortposities aanhouden met een
strak exit management.

Euro-Bund future - Vervolg uptrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De Bund is licht verzwakt nu een
correctiefase op het Dashboard staat.
De daily SMA zone werd vorige week
kortstondig gebroken, maar thans noteert de
koers er weer boven en is een witte candle
in de maak. De bulls lijken de uptrend
dus een vervolg te geven ondanks dat de
indicatoren nog in een correctiestand staan.
Onder krap 164 krijgt een afdaling pas meer
vorm. Thans lijkt een rit richting 167 het
meest waarschijnlijke scenario.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: vinger aan de pols voor lopende
koopposities. Onder krap 164 een exit
overwegen.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Opleving

= kans,

= bedreiging

week 17 - 26 april 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een enkele zwarte candle markeert eind
vorig jaar een mager topje dat samenvalt
met de 50% Fibonacci zone. Wellicht dat
er hier nog steun wordt aangereikt voor de
bulls. Charttechnisch is het wel een mooie
plek voor een bodem, maar de indicatoren
staan nog in de min. De swingteller staat op
-9 en de RSI net onder de 50 zone. Een witte
candle is in de maak als teken dat kopers
terugkeren. Even aanzien of de bulls weten
door te pakken.
Conditie: Down/Resistance (overgangsfase).
Coaching: bij een witte candle is een exit te
overwegen voor shortspelers. Offensieve
spelers krijgen dan kansen aangereikt.

Zilver - Aanstaande bodemvorming?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers blijft nog altijd hangen rond de
oude topzone op 15. De sprieten aan
de onderkant van de candles duiden op
terugkeer in het edelmetaal. De swingteller
noteert aan het einde van de downserie
op -9 en de RSI vlakt wat af onder de
middenlijn. Het lijkt dus vooral wachten op
wit, al is de Down conditie nog valide op
het Dashboard. Voor nu bezien of er meer
bodemvorming ontstaat of dat de afdaling
richting de bodem op 14 wordt voortgezet.
Conditie: Down.
Coaching: overweeg shortposities aan
te houden tot er meer signalen van
bodemvorming ontstaan.

BrentOil future - Hogere niveaus

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De Up conditie staat enkele weken op het
Dashboard. De opwaartse beweging is al
enige tijd gaande, het patroon van hogere
toppen en hogere bodems startte immers
eind vorig jaar vanaf de bodem op krap 50.
De swingteller staat halverwege de tweede
upserie, spanningsmeter RSI noteert rond
64 en de candles kleuren al weken wit.
Wellicht dat er rond 80 nog een drempel
ligt, maar mogelijk klimmen de bulls gewoon
door richting de weerstandzone op krap 87.
Al met al een positief beeld voor BrentOil.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden
aangehouden zolang de swingteller positief
noteert.
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Chart Navigator

Wie is Nico Bakker?

Ik ben technisch analist met visuele analyse
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik
op een eigen specifieke wijze naar markten en
koersontwikkelingen kijk. Ik doe veel research
op dit gebied, geef trainingen en workshops
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit
laatste doe ik vooral aan de hand van columns,
commentaren en analyses op bekende
beleggings-websites. Daarnaast mag ik
regelmatig spreken op seminars en congressen
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via
Twitter (TheDailyTurbo).
Ik benader de technische analyse vanuit
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het
beleggingslandschap in kaart te brengen
en actieve beleggers te wijzen op kansen en
bedreigingen. Een belegger bepaalt zelf wat
hij met mijn informatie doet. Als er dan een
mooi rendement gehaald kan worden, is mijn
missie geslaagd. Ik speel daarbij niet een
rol als trader, maar als coach. In mijn rol als
coach staat denken en handelen in termen van
waarschijnlijkheden centraal. Anders gezegd,
het definiëren van scenario’s is de basis voor
een verantwoorde beleggingsbeslissing. Visies
herzien als de markt daar aanleiding voor
geeft is dan ook een discipline die niet mag
ontbreken.
Naast marktbeelden schetsen en routes
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen
een rol spelen. Met diverse uitspraken en
beeldspraken geef ik in presentaties en
workshops aan hoe emotie en discipline als rode
draad tussen de oren van beleggers loopt.
Ik heb mee mogen helpen de technische
analyse in Nederland een gezicht te geven en
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere
inzichten over het voetlicht te brengen, in de
veronderstelling dat u daar als actieve belegger
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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.

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

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