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De strijd op de aandelenvelden krijgt een grillig karakter. Turbulentie neemt
toe, her en der worden “Flinke tikken, rake klappen” uitgedeeld, de bulls
worden teruggedrongen, de beren vergroten hun grip op de charts. Maar
geen paniek, de terugval in koersen is veelal correctief van aard, de uptrend
komt niet direct in gevaar. Kijk op de geactualiseerde grafieken tot hoever de
beren mogen reiken en waar bodemvorming verwacht mag worden.
Kopen op zwakte
De beren slaan flink om zich heen, menig
speelveld is rood gekleurd, stevige correcties
zijn gestart. In hoeverre de berentikken
binnenkort nieuwe koopkansen opleveren, kunt
u zien op de chart van uw favoriete indices en
hoofdfondsen. Mag de strategie ‘Kopen op
zwakte’ worden gebezigd?
Ook deze week leg ik zes Midkap- of
Smallcapfondsen op de analysetafel om
hun conditie nader te duiden. Ik kies voor
AirFrance KLM, ASMI, BAM, BESI, Fugro en
VolkerWessels. Zij hebben stuk voor stuk last
van berengeweld, maar is het correctie of
vervolg downtrend? Kijk, lees en oordeel.
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 LVMH, Michelin en Vinci. Drie charts waarop
de beren flink huishouden met hun correctieve
tikken. Binnenkort een nieuwe bodem als
hervatting van de uptrend?
Op de intermarket speelvelden zijn interessante
bewegingen gaande. EuroDollar zakt dieper
weg in zijn downtrend, Goud en Zilver ervaren
nog steeds berendruk, Brentoil hapert rond zijn
weekly SMA op 70,00 en de Euro Bundfuture
maakt aanstalten om zijn uptrend te vervolgen.

Als TA coach hou ik mij dagelijks bezig met
kennisoverdracht wat betreft technische analyse
in het algmeen en Dashboard Beleggen in
het bijzonder. Ook beantwoord ik vele vragen
die mij via TheDailyTurbo bereiken. Het is
daarbij uiteindelijk de bedoeling dat actieve
doe-het-zelf beleggers de stof onder de knie
krijgen en beter in staat zijn om TA toe te
passen. Kennis aangaande diverse begrippen
uit technische analyse land is hierbij zeer van
belang. In de TA Vraagbaak zal ik uw parate
kennis dienaangaande eens testen. Ik trakteer
u overigens op een nieuwe oneliner aangaande
het leren van TA vaardigheden.
Hollandse Aandelenavond
Reeds eerder aangekondigd, de Hollandse
Aandelenavond op 15 mei aanstaande, waar
zes bekende analisten, waaronder uw TA
coach, hun visie en maar liefst achttien tips
presenteren. U kunt de avond live meemaken in
Utrecht, maar u kunt ook thuis via een webinar
meekijken. U kunt zich aanmelden op de
BNP Paribas Markets website (klik) als u live
of online wilt meekijken. Het belooft weer een
interessante avond te worden die u als actieve
belegger niet wilt missen!
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Bodem gezocht

= kans,

= bedreiging

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met de swingteller deze week mogelijk op
-1 en de RSI neerwaarts krullend en de gap
tussen de bodies is er topvorming gaande
tegen 572. De markt heeft behoefte aan
wat afkoeling, hetgeen zich kan openbaren
in een dip richting de Fibo zone rond 555+
tot 545+. Dit zal dan een hogere bodem
moeten opleveren om vervolgens het
trendproces een nieuwe impuls te geven.
Voor nu bezien of de beren hun grip kunnen
vergroten en tot hoever zij kunnen reiken.
Bodemen rond 545 is hoopvol.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: topvorming is gaande, dus enige
terughoudendheid is gewenst. Wacht op een
hogere bodem voor nieuwe EL kansen.

DAX® index - Correctiefase

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De Up conditie is nog valide op het
Dashboard. Ondanks de terugval richting
de SMA zone rond 12.000 blijft de uptrend
intact. Een correctieve fase verstoort het
patroon van hogere toppen en bodems dat
reeds gaande is vanaf de bodem op 10.275
immers niet. De meest recente bodem ligt
daarbij op 11.300 punten. Al met al blijft het
lange termijn beeld voor de Duitse index
nog positief, mits er de komende week een
bodem wordt geplaatst.
Conditie: Up.
Coaching: nieuwe koopkansen worden
aangereikt bij witte candles boven de SMA
zone.

EUROSTOXX50® index - SMA vangnet

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.”
Dat schreef ik vorige week. Thans een forse
zwarte candle, waarbij spanningsmeter RSI
een downcross laat zien vanuit overbought
gebied en de uptrend onder druk wordt
gezet.
Conditie: Correctie.
Coaching: na een correctie wellicht nieuwe
koopkansen, mits er witte candles boven de
SMA worden neergezet
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Chart Navigator - Indices
S&P 500® index - Patroon intact

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De weerstand op 2.940, tevens het All time
high werd kortstondig gepasseerd, maar
inmiddels noteert de koers weer onder het
niveau. Een afdaling richting circa 2.850
is zichtbaar. Het opwaartse patroon van
hogere toppen en hogere bodems blijft
echter nog intact. Geen paniek dus voor de
bulls en een correctie past in een ‘gezond’
charttechnisch beeld. Spanningsmeter
RSI registreert enige verzwakking en de
swingteller draait in de min. Voor nu even
aankijken of de beren hun grip verder
vergroten.
Conditie: Correctie.
Coaching: mogelijk wat winsten afromen.
Na afronding van een correctie nieuwe
instapmogelijkheden. ‘Wachten op wit’.
DOW JONES index - SMA vangnet?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het hoogste punt op 26.951 werd niet
bereikt. Recent topte de index op krap
26.700 punten waarna een correctie werd
ingezet. Flinke verkoopdruk is zichtbaar
middels de zwarte candle die is geplaatst.
De swingteller noteert -1 en spanningsmeter
RSI buigt af richting de middenlijn. De bulls
zullen zich moeten laten zien om de uptrend
een nieuwe impuls te kunnen geven.
Onder circa 25.000 breekt een negatieve
overgangsfase aan. Wellicht kunnen de
bulls zich voor die tijd herpakken.
Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers kunnen
koopposities afbouwen. Na een correctie
wellicht nieuwe koopkansen.

NIKKEI 225 index - Down conditie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Formeel staat de Down conditie op het
Dashboard. De swingteller schiet immers
negatief onder de weekly SMA lijn.
Charttechnisch is er echter nog sprake van
een terugval binnen het patroon van hogere
toppen en bodems dat de opwaartse
beweging markeert vanaf de bodem op
18.950. Hoe het ook zij, de bulls moeten
zich nu laten zien om een hogere bodem te
plaatsen en het opwaartse patroon intact te
houden. Al met al een laatste kans binnen
een negatieve overgangsfase.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd. Onder 20.911 zijn
shortposities gerechtvaardigd. Offensieve
reboundspelers wachten op witte candles.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Aalberts - Berendreiging

= kans,

= bedreiging

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Terug naar 32,00 is dan goed mogelijk,
maar dat zou de test van de H&S neklijn
kunnen zijn. Dus de vooruitzichten blijven
vooralsnog positief, al dan niet met extra
aanloopje”, zo besloot ik vorige week mijn
commentaar. En zie, met een forse zwarte
candle slaan de beren toe, inderdaad tot
de 32,00 zone. Swingteller mogelijk op -1,
dus de technische conditie verzwakt wel.
RSI ook scherp terug, maar nog wel boven
de 50-lijn. Nu opveren en snel terug boven
de SMA lijn, zo luidt de opdracht.
Conditie: Down.
Coaching: enige terughoudendheid is op
zijn plaats.

ABNAMRO - Rebound droogt op, nu downtrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Oppassen voor topvorming en de
terugkeer van de beer op het veld. Dat is
in het kort wat de weekgrafiek herbergt.
Zolang de koers onder 24+ noteert kan
het berengeweld aanwakkeren tot wellicht
18+. Boven 24+ daarentegen kan een
nieuwe uptrend van start gaan. Een
spannende overgangsfase dus”, zo meldde
ik vorige week. Welnu, we zien hoe fors
de beren tekeer zijn gegaan deze week.
Een vervolg van de downtrend naar 18+
lijkt aannemelijk, met eventueel een korte
stierenreactie.
Conditie: Down.
Coaching: de grafiek herbergt short kansen
zolang de swingteller in het rood doortelt.

Adyen - Volatiele correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ik zie een serie hogere toppen en
hogere bodems met een licht afnemend
momentum, waardoor de swingteller snel
wisselt van plus naar min en weer terug.
De stippelhulplijn op 680, die de daily
SMA weerspiegelt, wordt voorzichtig
gepasseerd, met daaronder de Fibogrid
als opvangzone. Wat de krijtstrepen betreft
kan enerzijds 608 steun en anderzijds 746
weerstand genoemd worden. Al met al een
gematigd positief beeld met momenteel
een turbulente correctie beweging.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er weer koopkansen voor trendvolgende
beleggers.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
AEGON - Trading range configuratie

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De eerder geschetste rebound van
4,20 naar 4,78 wordt deze week abrupt
afgebroken. Alle indicatoren schieten
in de min, waardoor de Down status
valide is. Toch wil ik niet direct van een
dalende trendfase spreken. Ik zie eerder
de contouren van een trading range met
genoemde kantelpunten als krijtstrepen op
het veld. Volatiel zigzaggen tussen rood
en groen lijkt aannemelijk. Geen makkelijk
speelveld, weinig trend, veel beweging.
Conditie: Down.
Coaching: wellicht is thans een zijlijnpositie
de beste strategie, aldus uw TA coach.

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. Zoals het er nu naar uitziet kan een
steunscenario op 20+ zich openbaren.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er weer koopkansen voor trendbeleggers.

Akzo Nobel - Felle berentikken

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 naar -3
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 met hun eerste witte candle.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: wacht op wit om nieuwe EL
kansen aangereikt te krijgen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Arcelor Mittal - Bulls door het ijs

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Wekenlang was er sprake van een wilde
zigzag beweging tussen 17+ en 21+. Maar
daar komt deze week een einde aan. De
bulls zakken onder de steun, de trading
range wordt verlaten. De Down status op
het Dashboard krijgt hierdoor een impuls,
berendruk kan aanzwellen tot mogelijk de
15/14 zone. Het proces van lagere toppen
en lagere bodems kan worden vervolgd,
hetgeen de beren zal helpen de koers
verder onderuit te halen. Niet eerder dan
boven 18,00 kunnen de bulls een vuistje
maken.
Conditie: Down.
Coaching: het technische beeld verpietert
aanzienlijk, thans geen koopkansen meer.

ASML - Tijd voor een dip

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“De bulls aan de leiding, dat is duidelijk.
Maar wat gaan zij doen bij de rode streep?
Kans op topvorming neemt toe”, zo besloot
ik vorige week mijn commentaar. Ter
ondersteuning had ik de rode Coaching
Stip toegevoegd. Welnu, de reactie is
duidelijk, een felle berentik waardoor de
swingteller mogelijk in een correctiestand
springt. De Fibo zone op 173 tot 165 kan
als vangnet fungeren, de trend als zodanig
komt niet direct in gevaar. Turbulentie zwelt
aan, maar eens bezien tot hoever de beren
zullen reiken.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: een XL coaching overweging is
valide voor trendvolgende beleggers.

ASR Nederland - Aarzelende bulls

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het gaat moeizaam met de bullen op
dit speelveld, van een significante
koersstijging is vooralsnog geen sprake.
Het lukt niet om de rode streep op 40+
te slechten om daarmee de trend een
nieuwe impuls te geven. Sterker nog, ze
vallen terug tot mogelijk onder de SMA
lijn, waardoor er toch weer een negatieve
overgangsfase dreigt. De trendmatigheid
verdient geen schoonheidsprijs, dus het
is de vraag wie uiteindelijk overtuigend
initiatief toont.
Conditie: Down.
Coaching: spelers zijn zoekende naar een
duidelijke richting, kijk maar even toe vanaf
de zijlijn.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Volatiele berentikken

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De verwachte correctie vanaf de 103+
topzone krijgt deze week een wel zeer
volatiel vervolg. Kijk eens naar de spriet op
de body, een dappere stierenstoot, maar
de technische conditie wijzigt hierdoor
niet. Swingteller een tandje lager naar -2
en een neerwaarts krullende RSI indiceren
toenemende berendruk richting de Fibo
zone op krap 90 tot 85+. Afkoelen, dippen
en vervolgens een nieuwe hogere bodem
plaatsen, zo luidt de opdracht voor de
spelers.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: (restant) koopposities overwegen
op te ruimen en voorts wachten op nieuwe
koopkansen op lagere niveaus.

Galapagos - Correctie tijd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met gevoel voor dramatiek proberen
bodemstampers nipt boven de eerste
Fibo retracement op 99,00 een bodem te
plaatsen, teneinde de volatiele correctie af
te ronden en de bulls de gelegenheid te
geven de uptrend van een nieuwe impuls
te voorzien. De swingteller is nog niet zo
ver, puur en alleen charttechnisch lijkt
bodemvorming aanstaande. Maar eens
bezien of de bulls zich kunnen vermannen
en de chart kunnen sieren met overtuigende
witte candles.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: offensieve koopkansen dienen
zich aan mits de koers met witte candles
boven 99,00 noteert.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Heineken - Wanneer een top?

week 19 - 10 mei 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 de bulls gaan nog
even door, waardoor de swingteller een
tandje hoger noteert op +5. 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 94 kan opnieuw een
correctie starten. Turbulentie neemt wel toe.
Conditie: Up.
Coaching: restant posities aanhouden totdat
opnieuw topvorming dreigt.

IMCD - Bulls blijven aan zet

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al geruime tijd is er sprake van een
stijgende trendfase, de bulls stuwen de
koers naar hogere niveaus. Deze week
wederom een mooie witte candle, dit
fonds heeft vooralsnog geen last van forse
berentikken. Er liggen geen rode strepen
in de buurt, dus de bulls hebben vrij baan.
Onder in het veld mag 70,00 als kantelpunt
worden genoemd. Hieronder kan een
correctie van start gaan. Voorlopig de bulls
aan zet.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden. Onder 70,00 kan overwogen
worden om wat winsten te verzilveren.

ING - Flinke tikken, rake klappen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls hebben uitermate goed hun best
gedaan om candles boven de SMA te
plaatsen, maar het ziet er nu naar uit dat zij
geen stand zullen houden. Met een forse
zwarte candle worden ze teruggeworpen
onder de gemiddelde lijn, swingteller naar
een -1 stand en de RSI mogelijk onder de
50-lijn. Nog niet overtuigend, maar er dreigt
een Down status op het Dashboard. Een
trendbreuk ‘failure’ door de bulls, hetgeen
het technische plaatje geen goed zal doen.
Mochten de bulls terugkeren boven de
11,00, dan klaart het beeld aanzienlijk op.
Conditie: Down.
Coaching: de negatieve overgangsfase
vraagt om enige terughoudendheid.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
KPN - Correctie houdt nog even aan

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week wordt opnieuw een lagere
candle geplaatst in combinatie met een
-3 stand op de swingteller. De stippellijn
(daily 55 SMA) is neerwaarts gebroken,
de correctie krijgt een vervolg richting de
Fibo zone rond 2,54 tot 2,45. Al met al een
keurige countertrendbeweging binnen
het proces van hogere toppen en hogere
bodems. Er is nog voldoende ruimte
voor de beer voordat de bulls mogen
terugkomen om de trend te hervatten.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: de correctiefase noopt tot enige
terughoudendheid bij trendbeleggers.
Zij zien uit naar een hogere bodem voor
nieuwe EL kansen.

NN Group - Vervelende berentik

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls hadden in de afgelopen weken
weliswaar de leiding, de overtuiging
ontbrak gezien de lage trendmatigheid.
Geen duidelijke serie hogere toppen en
hogere bodems, eerder een trading range
met 36+ als steunlijn en krap 40,00 als
weerstand. Deze week een vervelende
berentik die de matige bullenparade
aanzienlijk dwarsboomt. Nog geen
downtrend, maar wel een downtik op het
speelveld. Even aanzien hoe de bullen
zullen reageren.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: swing traders overwegen om
koopposities deels te neutraliseren.

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 grillig maar positief met de
swingteller verder in een plusstand, terwijl
de RSI rap opkrult dankzij de recente
forse stierensprong inclusief gap. Er is nu
ruimte tot aan de rode streep op 40+ met
eventueel een extra aanloopje tot 37,00. De
trendmatigheid kan aanzwellen, hetgeen
de bulls goed zal doen.
Conditie: Up.
Coaching: de Up status rechtvaardigt
het innemen van koopposities. Hou wel
rekening met de nodige turbulentie en
verstorende berentikken.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Gezonde afkoeling

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vorige week een zwarte candle tegen de
rode streep op 51,58 in combinatie met
een OB downcross bij de RSI. Topvorming
en een correctie richting de Fibo op 48
tot 45 leek aanstaande, voldoende reden
om de rode Coaching Stip te plaatsen. En
zie, deze week een felle berentik waardoor
de correctie de vorm krijgt van een V-top,
ofwel een rappe afkoeling richting de Fibo
zone rond 48 tot 45. Anders geformuleerd,
een pullback is gestart teneinde binnenkort
een hogere bodem te plaatsen. De beren
even aan zet.
Conditie: Up.
Coaching: aanzwellende berendruk
mag aanleiding zijn om koopposities te
verkleinen.
RELX - Strijd bij 20+

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls gaan nog steeds aan de leiding in
de huidige Up conditie op het Dashboard
met als hamvraag wat zij zullen doen in
de 20+ zone. Keren of passeren is daarbij
het bekende motto. De indicatoren sturen
aan op een doorbraak, waarna de bulls
‘uncharted territory’ zullen betreden. Er
ligt ook geen rode streep meer in het veld,
maar ik zie wel negatieve divergentie op
de RSI, dus de upswing kan onderbroken
worden. Al met al een spannende fase.
Conditie: Up.
Coaching: uitstaande koopposities strak
bewaken nu de spanning boven in het veld
toeneemt.

Royal Dutch Shell - Moeizaam stierengevecht

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 27,40
als laatste vangnet. De swingteller schiet
mogelijk in een correctiestand, dus de bulls
verliezen wel wat grip op de chart. Aan hen
de taak om rap opwaarts te gaan bewegen.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: uitstaande koopposities strak
bewaken gezien de moeizame stierenrit.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Unibail Rodamco - Beren pakken de leiding

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In mijn vorige commentaren heb ik de bulls
begeleid in hun rebound naar de 50% Fibo
lijn op 157+. Nu ga ik de beren coachen,
want de dalende trend kan worden hervat,
getuige de -1 stand op de swingteller,
de zwarte candles en de RSI onder de
50-lijn. Kortom, de Down status is terug
op het Dashboard. De beren krijgen de
gelegenheid de koers naar de 135/125
zone te drukken. Letwel, berendruk zal
afnemen als er een hogere bodem boven
140 wordt geplaatst.
Conditie: Down.
Coaching: reboundspelers hebben hun
winst verzilverd. Nu zien short spelers hun
kansen.
Unilever - Hapering in de bullenparade

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Thans is er sprake van overdreven
sentiment boven in het veld, hetgeen
aanleiding kan zijn voor topvorming en
correctie. Maar u kent de spelregel, eerst
een zwarte candle, dan een dip. Volgende
week zwart?”, zo luidde vorige week mijn
commentaar. En zie, mogelijk staat er deze
week een zwarte candle in combinatie met
een OB downcross in de RSI. Indicaties
van topvorming en correctie richting de
Fibo grid op 50+ tot 48+. De swingteller
gaat nog niet mee, daarvoor is de afkoeling
te mager.
Conditie: Up.
Coaching: bij een zwarte candle overwegen
om winsten af te romen. Rode stip geplaatst.

Vopak - Wispelturige kaart

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het is chaos op de weekchart van Vopak.
In eerste instantie een duidelijke zebra
grafiek met deze week een poging van
de beren om uit te breken. Ze drukken
de koers onder de SMA lijn met de
swingteller een tandje lager op -3, de weg
naar 36+ wordt vervolgd. Thans dus een
negatieve overgangsfase met toenemende
berendruk. Maar rond 36+ kan er worden
gebodemd om aansluitend een rebound
naar 40+ te starten. Hiertoe is een witte
candle gewenst, zo luidt de spelregel.
Conditie: Down (overgangsfase).
Coaching: als er rond 36+ wordt gebodemd
zijn er rebound kansen voor swing traders.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 19 - 10 mei 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. Een prima
Up status en de indicatoren zullen aan
moeten geven wanneer het tijd wordt voor
topvorming met aansluitend een gezonde
correctie. Toch staat er inmiddels een
rode streep op krap 63,00, dus de bulls
haperen wel. Is dit de opmaat voor een dip
richting de Fibo zone rond 57+ tot 54+. Bij
koersvorming onder 60,00 kunnen de beren
hun grip vergroten.
Conditie: Up.
Coaching: indicaties van topvorming mogen
aanleiding zijn om koopposities te verkleinen.

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak
TA kennisoverdracht
Als TA coach hou ik mij dagelijks bezig met kennisoverdracht wat
betreft technische analyse in het algmeen en Dashboard Beleggen in
het bijzonder. Ook beantwoord ik vele vragen die mij via TheDailyTurbo
bereiken. Het is daarbij uiteindelijk de bedoeling dat actieve doe-het-zelf
beleggers de stof onder de knie krijgen en beter in staat zijn om TA toe
te passen. Kennis aangaande diverse begrippen uit technische analyse
land is hierbij zeer van belang. Ik leg u dan ook een aantal vragen en/
of opmerkingen voor om eens te testen hoe het is gesteld met uw parate
kennis. Maar voordat ik begin met het ‘examen’ eerst een nieuwe oneliner
als tegelwijsheid voor de leergrage belegger:

TA kennisoverdracht en vraagbaak

“Lessen kun je van iedereen krijgen, maar leren kun je alleen zelf...”
Laat ik beginnen met de simpele koersbewegingen. Uit de titel van de
beweging kun je afleiden wat voor soort beweging het is. Zo is er een
breakout, een pullback, een correctie, een rebound, een actiebeweging
en een reactiebeweging. Kunt u een korte omschrijving geven?
Als er sprake is van een trendmatige beweging, hoe kun je dat
charttechnisch zien dan? En welke objectieve indicatoren kun je inzetten
om de richting en de kracht van een trend in te schatten? Hoe doe je dat
dan?

Afbeelding 1

TA Coaching met TheDailyTurbo

Ik schrijf regelmatig in mijn commentaren over een vervolg of hervatting
van een trend. Maar wanneer spreek je van een trendvervolg en wanneer
van een trendhervatting? Of zijn beide begrippen hetzelfde?
Zo ook de twee begrippen trendbreuk en trendomkeer. Zijn dit twee
gelijke begrippen of is er een nuance verschil als we de begrippen een
emotioneel sausje geven?
Op mijn charts ziet u steevast de Candlesticks staan. Wat zijn de
componenten van een candlestick en wat bepaalt de lengte en de kleur
van de body? Wat is dan een zwarte kleefcandle?
Tot zover mijn kennisvragen. Als u wilt mag u uw antwoorden toesturen
per email naar btac@nicoprbakker.nl. Ik ben gaarne bereid uw werk na te
kijken en van een commentaar te voorzien. Ik zal ook een cijfer geven....
van 1 tot 10......succes!
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 19 - 10 mei 2019

AirFrance KLM - Stevige correctie
Vorige week werd het proces van hogere
toppen en hogere bodems al flink onder
druk gezet. Deze week wordt de serie
onderbroken door een forse zwarte candle
die tot de 55 SMA lijn reikt. RSI onder
de 50-lijn, swingteller op -2, er dreigt
zowaar een nieuwe downtrend. Maar dan
moeten de bulls doorpakken en de 8,68
steunstreep slechten. Mocht daarentegen
komende week een witte candle
verschijnen op de SMA dan blijven de bulls
in de race. Spannende fase dus.
Conditie: Down.
Coaching: wacht op wit voor nieuwe
koopkansen. Tot dat moment is enige
terughoudendheid wel op zijn plaats.

ASMI - Winstnemingen
In tijd van een paar weken is de koers rap
opgelopen tot ruim 60 aan toe. Hiermee
wordt een zogenaamd halfmast patroon
afgemaakt. De details laat ik achterwege,
het gaat er nu om dat de spelers toe zijn
aan een pauze, dus topvorming en een
dip lijken aanstaande. Berekend over de
volledige rally van 33+ naar krap 62, ligt
de Fibo grid op 51+ tot 44+. Best wel veel
ruimte voor een correctie of afkoeling om
daarna de trend te hervatten. De zwarte
candle van deze week is een mooie aanzet.
Conditie: Up.
Coaching: de zwarte candle rechtvaardigt
het (deels) verzilveren van de winst.

BAM - Wat een berentik
Onlangs brak de koers boven de SMA lijn
om als zodanig een breakout beweging
te starten. De eerste stap in een mogelijk
nieuwe uptrend droogde op bij 4,40. De
kleine zwarte candle van vorige week en de
RSI stuurden aan op topvorming. Maar dat
er deze week een gigantische berentik zou
volgen was niet te voorzien. Een scherpe
correctie, koers terug naar de Fibo zone
en mogelijk SMA rond 3,33. Voor nu de
berentikken volgen en uitzien naar de
eerstvolgende hogere bodem.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: laat de beren maar gaan, bij
signalen van bodemvorming boven de SMA
zijn er weer EL kansen.

13

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

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 19 - 10 mei 2019

BESI - Pullback beweging
Recent een doorbraak boven de
gemiddelde lijn die reikte tot 27,00, gevolgd
door een pullback die thans in volle gang
is. Deze week een stevige berentik die
vooralsnog wordt uitgedeeld om de recente
trendomkeer te valideren. Anders gezegd,
de spelers moeten nu een hogere bodem
plaatsen boven 20+ om daarna het proces
van hogere toppen en hogere bodems te
starten. Al met al dus een positieve maar
ook turbulente overgangsfase. Voor nu dus
uitzien naar bodemvorming.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: na een succesvolle pullback tot
uiterlijk 20+ zijn er nieuwe EL kansen in een
vrij jonge uptrendfase.

Fugro - Volatiele trading range
Behalve de kenmerken van een dalende
trendfase, zie ik ook de contouren van een
brede en turbulente trading range met 7+
als onderlijn en 10+ als bovenlijn. Thans zijn
de beren rap op weg naar de onderlijn van
de range, swingteller inmiddels op -8 en de
RSI bijna op de OS-lijn. Het ziet er dus naar
uit dat de onderkant van de range wordt
gerespecteerd, hetgeen de opmaat kan
zijn voor een upswing naar de bovenkant
van de range. Voor nu uitzien naar de
bodemstampers.
Conditie: Down.
Coaching: als er signalen van
bodemvorming opdoemen, zijn er de eerste
offensieve rebound kansen.

VolkerWessels - Turbulente overgangsfase
Sinds de afgelopen paar weken bevindt
de koers zich in een onrustige maar
positieve overgangsfase. De candles
noteren immers nipt boven de SMA lijn,
swingteller in een lichte minstand en de
RSI deze week scherp afbuigend van
de OB-lijn. Een felle pullback is gaande
tussen 17+ steun en 19+ weerstand. Een
klein speelveld waarbinnen de strijd zich
afspeelt. Het moge duidelijk zijn dat buiten
de genoemde kantelpunten een nieuwe
significante beweging van start kan gaan.
Charttechnisch gezien genieten de bulls
daarbij het voordeel van de twijfel.
Conditie: Up.
Coaching: wacht op wit voor EL kansen.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 19 - 10 mei 2019

LVMH - Naderend instapmoment?
Deze week een terugval nadat vorige
week een high rond 355 werd neergezet.
Spanningsmeter RSI draait onder
overbought gebied en de swingteller start
een downserie waardoor de Resistance
conditie valide wordt op het Dashboard.
Een terugval richting de voormalige topzone
op 300+ lijkt aannemelijk, maar wellicht
kunnen de bulls al eerder een witte candle
afdwingen. Voor nu dus geduldig de dip
afwachten.
Conditie: Correctie.
Coaching: wellicht nieuwe koopkansen na
afronding van de correctieve fase.

Michelin - Terugval binnen stijgende trend
Een sterke rit is zichtbaar vanaf de SMA
zone waar de markt lange tijd bleef plakken.
Uiteindelijk werd er recent getopt op 118+
en de afgelopen weken werd een correctie
ingezet. De indicatoren draaien in de min
en de koers zakt thans onder de daily SMA
zone. Een terugval richting circa 106+
is toegestaan, het patroon van hogere
toppen en hogere bodems blijft dan nog in
stand. Het is dus uitkijken naar tekenen van
bodemvorming middels een witte candle.
Conditie: Correctie.
Coaching: beleggers kunnen posities
overwegen als er een witte candle verschijnt.

Vinci - Gezonde correctie
Wat een beweging van de bodem op
krap 69 naar de recente top op 90+.
Een terugval richting de oude top en
weerstandzone 84 is nu zichtbaar. Wordt
de oude weerstand nieuwe steun?
Charttechnisch is het in ieder geval een
mooie instapkans rond het niveau. Op
dit moment noteren de indicatoren nog
in de correctiestand. Voor nu eerst maar
even afwachten hoelang de afdaling blijft
aanhouden. Bij witte candles is het vroeg
genoeg voor beleggers om koopacties te
ondernemen.
Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers kunnen posities
overwegen na afronding van de afdaling.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Gestaag omlaag

= kans,

= bedreiging

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers balanceert boven de steun op
1.1111 binnen een gematigd dalende trend
waar de daily SMA lijn vlak boven ligt. De
afstand tot de weekly SMA is wat groter,
die staat rond de weerstand 1,1450 op
de weekkaart. De indicatoren noteren
afwisselend in de plus en de min. De
volatiliteit is sterk afgenomen en dat is goed
zichtbaar in de krappe dynamische OBOS
banden. Alles bij elkaar wint de Dollar per
saldo aan kracht en verloopt de afdaling
zeer gematigd.
Conditie: Down.
Coaching: lange termijnspelers kunnen
shortposities overwegen. Wellicht rekening
houden met het wispelturige karakter.

GBP/USD - Zebra grafiek

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het beeld voor het Pond blijft wispelturig.
Deze week wint de Dollar weer aan kracht.
Formeel staat op het Dashboard de Down
conditie, maar heel overtuigend oogt
het niet. Al met al is er geen sprake van
een trendmatig koersbeeld. Onder de
steun op 1.2866 lijkt een verdere afdaling
aannemelijk. Pas boven 1,3200 wordt
het Pond sterker. Per saldo een breed
speelveld voor range spelers die wat korter
op de bal spelen.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd. Korte termijn rangespelers
kunnen het spel spelen tussen grofweg 1,29
en 1,32.

Euro-Bund future - Uptrend valide

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De daily SMA zone werd recent kortstondig
gebroken, maar thans noteert de Bund
boven het koersgemiddelde. Op dit
moment is een witte candle in de maak
en lijkt de uptrend een nieuwe impuls te
krijgen. Spanningsmeter RSI toont al enige
tijd verzwakking middels een negatieve
divergentie. Zet de uptrend verder door?
De swingteller staat nog in de plus, maar
een waarschuwing is wel op zijn plaats.
Charttechnisch zou een diepere correctie
immers niet misstaan. Eerst maar eens
kijken of de bulls standhouden. Pas onder
164 verslechtert het beeld.
Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols voor lopende
koopposities.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Rond het gemiddelde

= kans,

= bedreiging

week 19 - 10 mei 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Thans balanceert de koers bovenop
de dalende SMA lijn die dwars door de
candles van de afgelopen weken loopt.
Charttechnisch is er sprake van lagere
toppen en bodems. De steunzone ligt rond
1.200 punten op de weekgrafiek en in de
indicatoren staan negatieve rangen en
standen. Al met al een gematigd negatief
sentiment.
Conditie: Resistance / Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd. Offensieve beleggers
met shortposities kunnen deze aanhouden
zolang de swingteller negatief staat.

Zilver - Dalende trend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op de weekkaart worden al geruime tijd
lagere weekly lows neergezet onder een
dalende daily en weekly SMA lijn. Deze
week weer een zwarte candle en de
indicatoren staan negatief. De swingteller
start immers met de tweede downserie en
de RSI staat onder de 50 lijn. Een afdaling
richting de steun op 14+ lijkt derhalve het
meest voor de hand liggende scenario. Voor
nu aanschouwen hoe de downtrend zicht
verder ontwikkelt.
Conditie: Down.
Coaching: overweeg shortposities aan te
houden. Bij signalen van bodemvorming
wellicht wat winst verzilveren.

BrentOil future - Pauze rond kantelpunt

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een correctiefase staat op het Dashboard
nu de swingteller in de min draait. De koers
balanceert boven de SMA en midden in de
Fibonacci zone. Op dit moment wordt er een
Doji candle neergezet als teken dat er geen
duidelijke richting wordt gekozen. Onder
de daily en weekly SMA zone gaat een
negatieve overgangsfase van start. De bulls
zullen zich dus moeten laten zien om de
uptrend een nieuwe impuls te geven. Al met
al een spannende fase rond het kantelpunt.
Conditie: correctie.
Coaching: koopposities kunnen nog worden
aangehouden zolang de swingteller positief
staat en de koers boven 68 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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