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Wij wensen u een voorspoedig en profijtelijk 2019 met voor u en de uwen veel
steun en weinig weerstand, maak er een mooi jaar van! Ook in 2019 zijn wij uw
TA coach en zullen we u begeleiden door de financiële jungle, op zoek naar
inspiratie, kansen en bedreigingen. Wat dat betreft wordt er direct bij de start
van het nieuwe jaar een ‘Onstuimig spel’ gespeeld, gevisualiseerd door de
grafieken in de Chart Navigator, uw gids in de branding. Veel succes!
Trampolinegedrag
“Beleggen is geen wetenschap, het is meer
Aan het begin van het nieuwe beleggingsjaar
een kunst”, zo zegt mijn nieuwe tegelwijsheid
gaat het er direct heftig aan toe. Flinke
voor 2019. Het is de kunst om het landschap
berentikken, maar ook dappere stierenprikken
goed te duiden met behulp van enkele
zorgen voor trampolinegedrag bij de spelers.
marktlensindicatoren, gelardeerd met een
Veel beweging, maar ook richting? Check
subjectieve saus. Meten = weten en kijken =
hiertoe de verse weekchart van uw favoriete
zien moet dan het juiste oordeel geven over
indices en hoofdfondsen.
een koersscenario of een setup validatie. Ik
Ook deze week leg ik zes Midkap- of
wil voor 2019 dan ook het motto bezigen dat
Smallcapfondsen op de analysetafel om de
met de juiste Dashboard Discipline een goed
technische conditie te beoordelen, te weten
beleggingsresultaat behaald kan worden. In de
AirFrance KLM, BAM, Fagron, Fugro, Pharming
TA vraagbaak ga ik hier nader op in.
en Wessanen. Een heftige strijd wordt gevoerd
Webinars in 2019
op deze speelvelden, maar levert dit dan al
Een belangrijk onderdeel bij de TA coaching
koopkansen op? Kijk, lees en oordeel.
is de kennisoverdracht middels vele
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum
webinars. Zo zijn er ook in 2019 de wekelijkse
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten op
Lunch Webinars voor korte termijn trading
het thema van deze week. De keuze is gevallen
georienteerde beleggers, de maandelijkse
op Citigroup, CocaCola en Starbucks. Ondanks
BBB Webinars voor trendbeleggers en de
het onstuimige spel op deze speelvelden,
maandelijkse Turbo Top 5 Webinars, geschikt
herbergen de grafieken offensieve koopkansen
voor alle actieve dynamische beleggers. Dit
voor trendvolgende beleggers.
webinar staat gepland voor maandag 7 januari
Op de intermarket speelvelden zijn er
om 12:00 uur. U kunt zich hier inschrijven. Voor
interessante koersbewegingen zichtbaar. Zo
een overzicht van aanstaande webinars verwijs
stoeit EuroDollar met de 1,13 onderlijn, Goud
ik u graag naar de geheel vernieuwde website
en Zilver zijn bezig met overtuigende oplevingen,
van BNP Paribas Markets. Klik hier om de
BrentOil probeert na de felle afdaling op te veren
webinarpagina in te zien.
en de Bundfuture stoomt nog lekker door in zijn
solide uptrend.
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Bungelen

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Aan het begin van het nieuwe jaar bungelt
de AEX onder in het dalingskanaal met
deze week mogelijk een zwarte candle. De
indicatoren stuk voor stuk in een minstand,
dus de Down status is nog valide. Maar
de bulls ondernemen wel een poging om
te herstellen richting de bovenkant van het
kanaal rond 510. Er is dus voldoende ruimte
voor een countertrend beweging ofwel een
rebound in de downtrend. Het moge duidelijk
zijn dat er veel meer moet gebeuren om de
negatieve trend te keren.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers kunnen overwegen
om deels hun winsten te verzilveren als er
witte candles verschijnen.

DAX® index - Verdere afdaling

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een flinke downtrend kenmerkt de weekkaart
van de Duitse index. Met een candle die
veel weg heeft van een Hammer sloot de
index het jaar af. De body is nog wel zwart,
maar de spriet aan de onderkant is hoopvol.
Voorlopig is er echter nog geen sprake van
een rebound. De swingteller noteert ver in de
minserie en de RSI beweegt rond de OS lijn.
Al met al overheerst dus vooral verkoopdruk
en nu de index meer dan 20% is gedaald
ten opzichte van de top van begin 2018 is de
Bear Market voor de DAX ‘officieel’.
Conditie: Down.
Coaching: shortposities kunnen worden
aangehouden zolang de swingteller
negatieve series laat zien.

EUROSTOXX50® index - Negatieve standen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Rond 2.900 ligt een oude steunzone die
thans de bulls nog in de race probeert te
houden. De trend is al lange tijd dalend.
Heel 2018 zijn er lagere toppen neergezet
en de onderkant van de range rond 3.300
punten boodt ook geen houvast voor de
stieren. De indicatoren bevestigen de daling
met negatieve rangen en standen. Het tij is
derhalve niet zomaar gekeerd. Het volgen
van de dalende trend lijkt dan ook de beste
strategie.
Conditie: Down.
Coaching: shortspelers kunnen posities
aanhouden zolang de Down conditie valide
is.
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Chart Navigator - Indices
S&P 500® index - Moeizame herstelpoging

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“De bulls kunnen de index in de race houden
mits de steunzone rond 2.500/2.600 intact
blijft. Daaronder lijkt het echt gedaan met de
kans op een vervolg van de uptrend.” Dat
was ons commentaar in de laatste analyse
van 2018. Welnu, vlak daarna nam de index
een forse duik en vond pas rond 2.350
een bodem. Een flinke ‘overshoot’ en een
herstelfase richting de oude bodemzone was
gaande, maar thans kleurt de candle weer
zwart. Een verdere afdaling lijkt derhalve het
meest waarschijnlijke scenario.
Conditie: Down.
Coaching: Shortposities blijven
gerechtvaardigd zolang de swingteller
negatief telt.

DOW JONES index - Spike bodem

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers worstelt rond de oude Lows van
begin 2018. Wellicht geldt hier het principe
‘oude steun wordt nieuwe weerstand’.
Hogere niveaus zijn nodig om de herstelfase
te bevestigen die recent werd ingezet
met witte candles maar inmiddels reeds
averij op loopt. Een herstel heeft ruimte
tot circa 24.000 punten en daarboven ligt
de ombuigende SMA lijn op krap 25.000
punten. Vooralsnog lijkt de tussenliggende
horde rond de oude bodems echter te
zwaar. Al met al een negatief plaatje.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn
is gerechtvaardigd. Shortposities ter
overweging bij zwarte candles voor
offensieve beleggers.
NIKKEI 225 index - Oude steunzone

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De oude steunzone op 19.239 punten lijkt
enig houvast te bieden voor de Japanse
index. Een volatiele candle met lange spike
aan de onderkant is gevormd. De body
kleurt wit, als teken dat de bulls aan de
leiding gaan. Op het Dashboard is er echter
nog lang geen sprake van een Support
(herstel) conditie. Pas bij meer signalen van
bodemvorming lijkt het tij te kunnen keren.
Voor nu dus bezien hoe de index zich de
komende weken ontwikkelt.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd. Offensieve rebounds
alleen bij witte candles ter overweging.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Aalberts - Vervolg downswing

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Mijn commentaar is al enige weken
negatief gekleurd en dat is terecht, want
alle technische bevindingen wijzen in de
richting van de beer. U herkent ze vast wel.
De afstand met de SMA lijn is groot en
mag verkleind worden door een rebound
beweging, een herstelbeweging richting 34
tot 37 zou niet misstaan, maar dan zullen er
toch eerst witte candles moeten verschijnen.
Zolang die uitblijven, houden de beren druk
op de ketel tot mogelijk 26+. De huidige
downswing wordt vooralsnog vervolgd.
Conditie: Down.
Coaching: ES kansen dienen zich aan
zolang de downswing aanhoudt.

ABNAMRO - Beren voeren de regie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op de weekchart zie ik een proces
van lagere toppen en lagere bodems,
alsook koersvorming onder een dalende
gemiddelde lijn met een rood gekleurde
swingteller. Kortom, de Down status is
valide, de beren voeren de regie. Ze
hebben de ruimte tot 19,57 tot 18,92 om
daar bodemvorming toe te staan. Echter, de
candles kleuren al weer wit, dus rebounden
vanaf krap 20,00 is zeer wel mogelijk.
Opveren naar 21,00 tot 22,50 zou dan de
volgende stap moeten zijn.
Conditie: Down.
Coaching: Short spelers kunnen overwegen
deels hun winsten te verzilveren nu er witte
candles verschijnen.

AEGON - Het vallende mes

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met een zwarte candle krijgen de bulls ook
deze week slaag, het valllende mes is op
weg naar mogelijk 3,93 als rustpunt. Wat
dat betreft is de breakoutbeweging onder
de SMA lijn een stevige klap. Maar na een
breakout volgt een pullback. De RSI stuurt
hier reeds op aan. Terug naar 5,00 tot 5,25
om de trendbreuk te bevestigen, zo luidt de
opdracht voor de bulls. Komende week dan
een witte candle als eerste aanzet voor een
herstelbeweging? De afstand naar de SMA
lijn mag worden verkleind, de spanning
onder in het veld wordt te groot.
Conditie: Down.
Coaching: short posities strak bewaken en
bij een witte candle mogelijk neutraliseren.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Ahold - Gezonde correctie

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Deze week echter een hapering in de
bullenparade. Zou de zwarte candle de
eerste indicatie van vermoeidheid en dus
topvorming zijn? Charttechnisch zou dit
goed passen. Volgende week weer zwart?”,
zo besloot ik mijn commentaar onlangs.
Welnu, topvorming tekent zich af aan de
bovenkant van het stijgingskanaal met de
swingteller nu op -5 en een afbuigende RSI.
Een correctie richting de Fibo zone rond
21,50 tot 20,50 is gaande. Voor nu uitzien
naar een nieuwe hogere bodem.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er voor trendbeleggers weer koopkansen.

Akzo Nobel - Tijd voor een rebound

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met de swingteller op -8 en een RSI die
terugkeert uit OS gebied lijkt dit fonds
rijp voor een herstelbeweging. Eerst een
opleving binnen de dowtrend tot mogelijk
de gemiddelde lijn op 75+, daarna mogelijk
een hervatting van de trend, zo luidt het
meest waarschijnlijke scenario. Maar om
de rebound te starten moeten de candles
wit kleuren. Wellicht volgende week in
combinatie met swing -9? Zo niet, dan wordt
de druk richting de groene streep op 65+
flink opgevoerd.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers volgen met
belangstelling de berenstrijd. Bij een witte
candle en swing -9 XS overwegen.

Altice - Wie neemt initiatief?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Formeel is er sprake van een Down
status op het Dashboard. De candles
noteren immers onder de SMA lijn en alle
indicatoren staan in een minstand. Maar de
beren weten niet door te drukken, de 1,50
steunstreep is hiervoor verantwoordelijk,
die remt de beren. Maar impliceert dit dat
de bulls de regie gaan overnemen? Het
zou kunnen, maar dan moeten zij met witte
candles boven de SMA op 2,10 kruisen om
een uptrend te kunnen starten. We zullen
zien wie binnenkort initiatief toont.
Conditie: Down.
Coaching: gezien de terughoudendheid bij
de spelers is een zijlijnpositie te overwegen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Arcelor Mittal - Aanhoudende berendruk

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week wederom een zwarte candle,
swingteller op -3 en de RSI neerbuigend
naar de OS-lijn indiceren aanhoudende
berendruk. De steunstreep iets onder de
18,00 wordt flink onder druk gezet. Maar
zie hoe groot de afstand met de SMA lijn is.
Een rebound tot aan 24+ zou niet misstaan.
Maar eerst de beren uit laten razen, daarna
mogen de bulls het proberen. Niet eerder
dan bij bodemvorming rond 18,00 met witte
candles kunnen zij een vuist maken.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers mogen hun
posities aanhouden zolang er zwarte
candles verschijnen. Er zijn thans nog geen
reboundkansen.

ASML - Breakoutfase nadert zijn einde

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Dit fonds heeft veel last van de turbulentie
op de aandelenvelden. In een rap tempo
werd de koers onlangs onder de SMA
gedrukt, waardoor er sprake is van een
negatieve overgangsfase met een grillig
karakter. Afwisselend witte en zwarte
candles met per saldo een dalingstendens.
Swingteller en RSI onderschrijven de
overheersende positie van de beer. Er
liggen thans geen steunstrepen in de buurt,
dus de beren hebben nog even vrij spel
totdat de bulls een pullback mogen starten.
Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers loeren zo
mogelijk op een pullback, zij wachten op
bevestiging door de swingteller.
ASR Nederland - Zwakke trendbreuk

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Welnu, de beren houden de touwtjes
stevig in handen, zij drukken de koers
verder omlaag in de breakout beweging tot
mogelijk de groene steunstreep op 32,90.
De RSI indiceert overspannenheid en
daarmee aanstaande bodemvorming als
opmaat voor de pullback. Een opleving naar
krap 36 moet dan de trendbreuk valideren”,
zo schreef ik onlangs. U ziet dat de beren
niet doordrukken, bodemvorming is gaande
bij 33+, de pullback kan van start gaan.
Maar eens bezien wat er binnenkort bij
36,00 gaat gebeuren.
Conditie: Down.
Coaching: de pullback mag aanleiding zijn
om short posities te verzilveren.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Beren nog aan zet

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al een flink aantal weken staan de candles
onder een afvlakkende SMA lijn, dus
negatief sentiment overheerst.Dit wordt
bevestigd door de rode stand op de
swingteller en de RSI die dicht bij de OS lijn
beweegt. De beren hebben vrij baan, geen
steun in de buurt, de RSI zal binnenkort met
een OS-upcross moeten aantonen dat het
tijd wordt voor een rebound. Voor nu bezien
tot hoever de beren zullen reiken en de
swingteller doortelt in zijn downswing.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers doen goede zaken,
zij mogen hun posities aanhouden.

Galapagos - Onstuimige overgang

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Aan turbulentie geen gebrek op deze chart.
Met veel gevoel voor dramatiek wordt de
koers heen en weer gezwiept, thans onder
de gemiddelde lijn met de swingteller op -3
en de RSI opkrullend nipt boven de OS-lijn.
Deze week mogelijk een witte candle, dus
een opleving lijkt aanstaande. Maar de bulls
moeten boven 87,00 gaan koersen om weer
een nieuwe uptrend te starten. Lukt dat
niet, dan dreigt er wel degelijk een dalende
trendfase. Al met al dus een spannende
overgangsfase.
Conditie: Down.
Coaching: de breakout beweging kan
opdrogen, dus enige terughoudendheid is
wel toegestaan.

Gemalto - Stilstand

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers komt niet meer van zijn plek.
Stabilisatie rond 49,50 in afwachting van
verdere ontwikkelingen. Vanuit technisch
oogpunt is er momenteel geen verantwoord
scenario te schetsen, dat moge duidelijk
zijn. Zolang de koers dan ook blijft
kleven rond 49,50 zal er geen technisch
commentaar worden geschreven.
Geen TA coaching aanbeveling.

7

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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Heineken - Steunscenario op 75?

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het gaat er nogal wild aan toe op het
Heineken speelveld. Forse candles,
afwisselend wit en zwart met indicatoren
die rap van plus naar min schieten en weer
terug. Thans speelt de strijd zich af bij de
groene steunstreep op 75+. Er lijkt zich een
dubbele bodem af te tekenen waardoor de
contouren van een trading range zichtbaar
worden met 75+ als onderlijn en krap 82,00
als bovenlijn. Een opleving van 75+ naar
82,00 kan van start gaan als er komende
week een witte candle verschijnt.
Conditie: Down.
Coaching: grafiektraders zien hun kansen
bij een witte candle op 75+.

ING - Wat een downtrend!

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al geruime tijd geef ik een negatief getint
commentaar op het koersverloop van ING.
En dat is terecht als je kijkt naar de rangen
en standen van de marktlensindicatoren.
De vijfde downswing is al weer gaande met
de RSI steevast onder de 50-lijn. Lagere
toppen en lagere bodems onder een sterk
dalende gemiddelde lijn bevestigen de
dominante positie van de beer. Mogelijk
dat er vanaf 9,00 een kort herstel kan
aanvangen teneinde de afstand met de
SMA te verkleinen. Van een trendbreuk is
nog lang geen sprake.
Conditie: Down.
Coaching: short posities mogelijk
verzilveren als er signalen van
bodemvorming verschijnen.
KPN - Positieve overgangsfase

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de recente breakout tot 2,68 is thans een
logische maar ook volatiele pullback gaande
richting een oude weerstand op 2,54 die
als nieuwe steun getest kan worden. Een
diepere dip naar 2,48 tot 2,44 is ook nog
toegestaan om daar dan te bodemen en
de recente trendbreuk te valideren. De OB
downcross bij de RSI bevestigt de pullback.
Voor nu dus bezien tot hoever de pullback
kan reiken en wanneer de bodemstampers
in actie komen. De witte candle van deze
week is een eerste indicatie hiertoe.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: na een afgeronde pullback zijn er
koopkansen voor trendbeleggers.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
NN Group - Steunscenario

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Volgens de regels van het Dashboard
Beleggen is er sprake van een dalende
trendfase, maar ik ga een steunscenario
schetsen. Voor de derde maal lijkt er
namelijk gebodemd te worden op 33,50,
thans in combinatie met een OS upcross bij
de RSI. Tweede witte candle in de maak,
dus de bulls krijgen de gelegenheid op
te veren naar de SMA op 36+, hierboven
kunnen ze doorstomen naar krap 40,00.
Het moge duidelijk zijn dat onder 33,50 het
steunscenario teniet wordt gedaan.
Conditie: Down.
Coaching: met een stop op 33,50 zijn
koopposities te overwegen. Boven 36+
additionele koopkansen.
Philips - Bulls in wurggreep

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Swingteller verder in de min en de RSI rap
dalende naar de OS-lijn. De beren houden
de bulls in een wurggreep en zullen onder
31,00 verder doordrukken waardoor menig
bull zal bezwijken. Of staan ze op om
een tegenaanval te plaatsen?”, zo luidde
onlangs mijn commentaar? Welnu, van
een tegenaanval is nog niets te merken.
Deze week mogelijk een Bearish Engulfing
patroon, dus extra berendruk richting de
groene zone rond 29+ tot 28,50 is goed
mogelijk. Daar bodemen en opveren?
Conditie: Down.
Coaching: bij een witte candle bij 28,50 of
iets hoger kunnen short posities worden
verzilverd en is een offensieve EL te
overwegen.

Signify - Dubbele bodem in de downtrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“De beren zijn rap op weg naar de 19+
steunstreep, wellicht dat daar een dubbele
bodem wordt gevormd, maar dat is natuurlijk
gissen. Vooralsnog overheerst negatief
sentiment met alles zwart en rood op het
speelveld”, zo besloot ik onlangs mijn
commentaar. Maar dat gissen naar een
dubbele bodem krijgt meer gestalte. Twee
groene steunstrepen en inmiddels drie witte
candles sturen aan op bodemvorming en
een opleving naar de tussenliggende top op
24+. Kortom, de bulls aan zet.
Conditie: Down.
Coaching: de dubbele bodemformatie
rechtvaardigt het innemen van offensieve
koopposities.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Beren spelen hun spel

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Met een forse zwarte candle, tevens als
Bearish Engulfing patroon, drukken ze de
koers verder zuidwaarts. Eerste steunstreep
ligt ver weg op 36,00, dus er is voldoende
dalingsruimte. De indicatoren sturen nog
niet aan op bodemvorming, dus de beren
mogen nog even hun gang gaan. De
afstand met de SMA is wel groot, dat zou
binnenkort aanleiding kunnen zijn voor wat
herstel”, zo luidde recent mijn commentaar.
Er wijzigt vooralsnog niet veel in het
technische beeld, dus de beren mogen hun
spel nog even spelen.
Conditie: Down.
Coaching: nog geen overtuigende
countertrend kansen. Short spelers doen
prima zaken.

RELX - Sleepkabelstrijd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Enerzijds zie ik lagere toppen, anderzijds
zie ik hogere bodems. Een interessant topbodem spel wat leidt tot een verkrapping
van het speelveld met momenteel een
dappere strijd van de bulls om op de SMA
lijn te steunen. Deze week mogelijk een
Bearish Engulfing, dus het wordt ze wel
ontzettend moeilijk gemaakt om te kunnen
overleven. Al met al een spannende strijd
met binnenkort een winnaar. We zullen zien
wie met de eer gaat strijken door de koers
significant van zijn plaats te duwen.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: een zijlijnpositie is te overwegen
in de huidige spannende strijd.

Royal Dutch Shell - Bulls in de rebound

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Volgens de klassieke spelregels van
trendanalyse is er momenteel sprake van
een pullbackfase nadat eerder de SMA lijn
neerwaarts werd gebroken en een breakout
beweging tot 25,00 zich voor deed. Thans
witte candles met de swingteller mogelijk
naar +1 bevestigen de opleving richting
de gepasseerde gemiddelde lijn die nu op
27+ als weerstand getest kan worden om
daarmee de trendbreuk te rechtvaardigen.
Of gaan de bulls ons verrassen met
een opwaartse breakout? Al met al een
spannende fase voor de bulls.
Conditie: Support (rebound).
Coaching: offensieve spelers mogen de
pullback meespelen, trendbeleggers kijken
nog even toe.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Unibail Rodamco - Tijd voor wat herstel

week 1 - 4 januari 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De downtrend wordt door de beer
uitstekend in stand gehouden. De
swingteller registreert negatief en de RSI
zakt richting de OS-lijn. Dat betekent dat de
Down conditie valide blijft op het Dashboard.
Al met al overheerst de verkoopdruk en
gaan de beren overtuigend aan de leiding
richting zo mogelijk de eerste steunstreep
op 133. Vanaf dat niveau is wel enig herstel
te verwachten, teneinde de afstand met de
SMA lijn te verkleinen. De spanning onder
in het veld is nu wel erg groot. Deze week
mogelijk een witte candle als opmaat voor
een herstel.
Conditie: Down.
Coaching: shorts strak bewaken en op tijd
de winsten verzilveren.
Unilever - Trading range karakteristieken

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na signalen van topvorming tegen 50
namen de beren het heft steviger in
handen en drukten de koers richting de
SMA lijn die rond 46,50 voor wat steun
kan zorgen. De vlakke SMA lijn indiceert
weinig trendmatigheid en meer trading
range karakteristieken, dus de steunlijn
op 44,70 zou wel eens opgezocht kunnen
worden door de beer. Dat betekent dat in
de komende periode de koers kan gaan
zigzaggen tussen 44,70 steun en 50,00
weerstand.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: nu staat de koers midden in de
range, even aanzien wat de spelers van
plan zijn.
Vopak - Rommelige uptrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het gaat er nogal wispelturig aan toe op dit
speelveld, maar de bulls houden goed de
regie. De candles, afwisselend wit en zwart,
noteren boven een fier opkrullende SMA
lijn, swingteller in een plusstand en de RSI
nipt boven de 50-lijn. De UP status bevestigt
dus de positie van de bulls. Maar zij moeten
wel boven de SMA op 39+ blijven bewegen
om zicht te houden op hogere koersen. Met
de nodige tegenaanvallen van de beer lijkt
een stijging naar krap 45,00 toch het meest
waarschijnlijke scenario. Maar eens bezien
of de bulls standhouden.
Conditie: UP.
Coaching: trendbeleggers worden
uitgenodigd in de richting van de trend in
actie te komen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 1 - 4 januari 2019

Wolters Kluwer - Milde correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al enige weken is een correctie gaande, een
countertrend beweging, die kan aanhouden
tot mogelijk 48+ met daarna eventueel een
dip naar de SMA op 47,50. De trend komt
als zodanig niet in gevaar, maar de beren
krijgen wel de gelegenheid om het volatiele
positieve sentiment te temperen. Vooralsnog
een dappere strijd tussen krap 49 steun en
54/55 weerstand. Voor nu bezien of de milde
correctie binnenkort kan plaatsmaken voor
een nieuwe actiebeweging van de stier die
daarmee de uptrend een nieuwe impuls kan
geven.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: het is uitzien naar nieuwe
koopkansen, de correctie moet hiertoe
opdrogen.

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak
Dashboard Discipline...
Als actieve belegger heb je het niet makkelijk. De turbulentie is groot
op menig speelveld en dat is altijd een vervelende katalysator die voor
veel onrust en zelfs angst zorgt. De emo laait veelal op bij toenemende
turbulentie en dat vergroot de kans dat je in een van de volgende valkuilen
valt. Je gaat maar bijkopen in een ‘Loosing strike’ als de markt tegen
zit in de hoop dat het ooit weer goed komt. Dit kan ‘Over exposure’
met zich meebrengen, ofwel een veel te groot uitstaand risico. Het
aantal ‘meeslepers’ kan flink toenemen als je een voorstander bent van
‘Anticiperen’, ofwel gokken dat de markt een bepaalde kant opgaat.
Dashboard Discipline
Maar hoe dan te acteren? De basis regels kent u vast wel, maar op papier
schrijven hoe je als belegger het beste kunt handelen is niet zo moeilijk,
dat is de makkelijke kant van de medaille. De moeilijke kant van de
medaille is het daadwerkelijk uitvoeren en handhaven van de basis regels
om daarmee te voorkomen dat je steeds maar weer uit de valkuilen moet
kruipen. Wat dat betreft hangt het uiteindelijke succes eigenlijk alleen
maar af van een gezonde dosis Dashboard discipline. Doe wat je moet
doen als de Dashboard regels dit aangeven.
Analyse is geen voorspelling
Het analyseren van een grafiek heeft niet tot doel om een voorspelling te
doen. Niemand kan voorspellen, maar waarom doen we het dan? Volgens
mij is er maar één reden en dat is gelijk willen krijgen van de markt. Een
schouderklopje en veel applaus als een voorspelling uitkomt. In mijn
beleving moet je de kreet voorspelling vervangen door ‘Scenario’, je
omschrijft de technische conditie zoals die wordt gevoed door de rangen
en standen van de marktlens indicatoren en probeert aan te geven wat
normaal gesproken de volgende stap van de markt zal zijn. Analyseren is
dus het meest waarschijnlijke scenario schetsen. Maar als je dit koppelt
aan uitstaande of aanstaande posities dan is een analyse niets anders
dan een vaststelling of een koop- of verkoop setup nog valide is. Mag ik
dit voor u vertalen in de volgende tegelwijsheid, toe te passen in 2019:
‘Een analyse is geen voorspelling maar een setup validatie’.
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Valkuilen en uitglijders.....

Afbeelding 1

Dashboard Discipline....

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 1 - 4 januari 2019

AirFrance KLM - Bulls aan zet
Er is momenteel een zware strijd gaande
rond de gemiddelde lijn die op 9+ in het
veld ligt. De bulls moeten alle zeilen
bijzetten om in de race te blijven en de
pullback als zodanig af te ronden. De 50%
Fibo retracement fungeert hierbij als extra
vangnet. Swingteller schiet mogelijk deze
week naar een plusstand, terwijl de RSI
boven de 50-lijn noteert. Als de candle
daarbij wit kleurt, gaat zowaar een UP/EL
conditie van start. De bulls aan zet in een
verse uptrend, zo lijkt het.
Conditie: UP
Coaching: mits de UP status valide is, zijn er
koopkansen voor trendvolgende beleggers.

BAM - Bulls in de rebound
Dat de trend neerwaarts is, behoeft verder
geen toelichting lijkt mij. Maar er gloort
licht aan het einde van de tunnel. Deze
week een dappere poging van de bulls
om met een witte candle te bodemen,
terwijl de swingteller op +1 springt en de
RSI opveert vanaf de OS-lijn. De Support
conditie is valide bij deze configuratie, dus
een opleving naar de Fibo zone op 2,94 tot
3,30 ligt voor de hand. Letwel, het behelst
een countertrend beweging, er moet meer
gebeuren om de trend te keren. De eerste
stap naar verbetering is gezet.
Conditie: Support (rebound).
Coaching: short posities afromen en
offensieve koopposities aangaan, zo luidt de
TA coaching overweging.
Fagron - Steun op de SMA
Ondanks de heftige turbulentie op het
Damrak, blijft de koers van dit fonds goed
liggen. Er is momenteel een correctie
gaande tot aan de SMA lijn die op 14+ in
het veld ligt. Dit zou normaal gesproken de
plek moeten zijn om te bodemen als opmaat
voor een vervolg van de uptrend. De eerste
stappen worden hiertoe gezet, getuige de
witte kleefcandles aan de SMA lijn. Nu de
swingteller en de RSI in een plusstand en
de bulls mogen de uptrend een nieuwe
impuls geven.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: bij witte candles op de SMA lijn
worden er koopkansen aangereikt voor
trendbeleggers.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 1 - 4 januari 2019

Fugro - Tijd voor een rebound
In een rap tempo werd de koers in tijd van
vijf weken fors onderuit gehaald tot 7 Euro
aan toe. Dit veroorzaakte stevige spanning
onder in het veld, kijk maar naar de stand
van de RSI, die deze week boven de OSlijn probeert te kruisen om daarmee het
startschot te geven voor een rebound ofwel
herstel beweging tot aan de Fibo zone rond
9 tot 10,25. Een felle actie van de beer lokt
veelal een felle reactie van de stier uit, dus
rap naar 9+ zou zomaar kunnen. Deze
week staat er mogelijk al een witte candle.
Conditie: Down.
Coaching: bij een witte candle en OS
upcross mogen short posities worden
verzilverd.

Pharming - Eerste bodemstampers in actie
De beren zijn sinds september vorig
jaar heer en meester op het speelveld.
Zij zorgen voor een dalende koers en
negatieve standen op het Dashboard. Maar
de eerste bodemstampers zijn in actie in
combinatie met swingteller -8 en een licht
opkrullende RSI. Even rust voor de beer,
waardoor de stier de gelegenheid krijgt te
rebounden naar 1,00 tot 1,23, een flinke
rit voor de boeg. Daarna wordt het weer
oppassen voor de beer, want de trend is
immers neerwaarts. Voor nu bezien of de
bulls zich verder kunnen vermannen.
Conditie: Down.
Coaching: bij swing -9 met witte candle geldt
een Exit Short coaching aanbeveling.

Wessanen - Houden de stieren stand?
Al een flink aantal weken proberen de bulls
op te veren vanaf de 8+ zone, maar het
lukt vooralsnog niet overtuigend. De beren
krijgen daarentegen geen poot aan de
grond, dus het is een kwestie van afwachten
wie overtuigend initiatief zal tonen. Daarbij
bezig ik het standpunt dat zolang de koers
boven de steunstreep blijft liggen de bulls
het voordeel van de twijfel genieten. We
zien wat dat betreft uit naar een solide witte
candle.
Conditie: Down.
Coaching: geen overtuigende richting
en geen duidelijke signalen, dus een
zijlijnpositie is gerechtvaardigd.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland (Selectie)

week 1 - 4 januari 2019

Citigroup - Rebound kandidaat
Onlangs werd er aan de onderkant van de
bandbreedte tussen 65 en 78 een strijd
uitgevochten die werd verloren door de bulls.
Het aandeel kelderde in circa drie weken
tijd tot 48,42. Inmiddels zijn er weer witte
candles zichtbaar als teken dat de markt
de afstraffing wellicht wat overdreven acht.
De RSI registreert reeds een positiever
sentiment en draait opwaarts vanuit oversold
gebied, maar de swingteller staat nog in
de min. Een rebound setup is derhalve wat
prematuur, maar er ligt voldoende ruimte
voor een herstel richting de Fibonacci zone.
Even aanzien dus.
Conditie: Down.
Coaching: offensieve koopkansen voor
reboundspelers bij witte candles.
Coca Cola - Wachten op wit
Recent wist het aandeel vanaf de SMA
zone op krap 44 knap op te klimmen richting
50,51 waar enkele weken terug een top is
neergezet. Een mooie plus in 2018 voor
het aandeel. Thans is een correctiefase
zichtbaar. Wellicht dat midden in de
Fibonacci zone en rond de voorliggende
toppen op 46 dollar wat steun gevonden kan
worden. Daar moeten dan wel signalen van
bodemvorming zichtbaar worden. Al met al
een mooie koopkandidaat om de komende
weken te blijven volgen. Kortom, “wachten
op wit”.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: wellicht koopkansen voor
trendbeleggers zodra de correctie wordt
afgerond.
Starbucks - Hervatting uptrend aanstaande
Vanaf krap 47, thans de meest recente
steun, wist het aandeel terug in de trading
range te klimmen die tussen circa 51
en 60+ zichtbaar is. In een patroon van
hogere toppen en hogere bodems werd de
bovenkant van de range opgezocht rond
60. Een explosieve opwaartse uitbraak
bracht de koers vervolgens tot krap 69. De
correctie die volgde is nog in volle gang.
Pas bij witte candles in de Fibonacci zone
lijkt deze afgerond te kunnen worden. In dat
geval behoort een rit richting krap 69 weer
tot de mogelijkheden.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: Offensieve beleggers kunnen
reeds bescheiden koopposities overwegen.
bij zwarte candles een exit plannen.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Gematigd positief

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Lange tijd werd de steunzone rond 1,1300
reeds gerespecteerd door het collectief.
Kortstondig werden lagere niveaus
opgezocht waardoor de steun op 1,1210
ligt. Per saldo is er de afgelopen weken
verbetering zichtbaar, maar de koers
weet nog niet overtuigend boven de 1,15
te klimmen. De candle kleurt deze week
weer zwart. Wellicht dat volgende week de
volatiliteit weer wat toeneemt. Een rebound
heeft ruimte richting 1,1800. Voor nu dus
afwachten of één van beide valuta’s hoger
gewaardeerd wordt.
Conditie: Support
Coaching: offensieve spelers kunnen
reboundposities aanhouden zolang de koers
boven de steunzone noteert.
EUR/JPY - Hoge volatiliteit

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een flash crash, dunne liquiditeit, interventie
of ander issues? Wat de oorzaak ook
mag zijn, een stevige downmove en sterk
herstel kenmerkt menig JPY chart. Zo ook
de EUR/JPY. Thans noteert het valutapaar
rond 123+, net onder de steunzone van de
oude range tussen grofweg 125 en 133+.
Ondanks de onstuimige candle is de trend
nog dalend en staan de indicatoren in de
min. Eerst de rook maar een beetje laten
wegtrekken alvorens nieuwe kansen te
zoeken.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd.

Bundfuture - Topvorming aanstaande?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Hogere toppen en hogere bodems
kenmerken de weekkaart van de Bund. De
laatste significante bodem ligt al weer ver
weg rond de SMA zone op 158+. Na wat
lichte topvorming in combinatie met een +9
stand in de swingteller, wist de koers verder
op te klilmmen en met een nieuwe upreeks
te starten. Het patroon van hogere toppen
en bodems is derhalve nog altijd in stand.
Charttechnisch lijkt enige topvorming wel
op zijn plaats, maar vooralsnog zijn daarvan
geen signalen zichtbaar. Voor nu bezien hoe
lang de Bundbulls de leiding houden.
Conditie: UP.
Coaching: (restant) koopposities kunnen
worden aangehouden.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - SMA horde

week 1 - 4 januari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De rebound gaat op het Dashboard over
in een UP conditie nu de SMA lijn als
trendmeter opwaarts wordt doorbroken. De
opwaartse beweging nadert thans de 61,8%
Fibonacci zone van de laatste Downswing.
Het patroon van hogere toppen en hogere
bodems kan daarboven mogelijk een vervolg
krijgen richting 1.400. De RSI beweegt
richting de dynamische overboughtlijn,
maar charttechnisch is er echter nog geen
sprake van topvorming. Zolang de swingteller
positief telt, zijn de bulls in het voordeel.
Conditie: UP.
Coaching: koopposities kunnen worden
aangehouden zolang de swingteller positief
telt. Bij topvorming mogelijk wat winsten veilig
stellen.
Zilver - Breken of draaien bij de SMA
Wordt de oude steunzone rond 16+ de
nieuwe weerstand? Feit is dat de koers
midden in de Fibonacci zone beweegt en
de dalende SMA nadert die doorgaans ook
als dynamische weerstandzone dienst doet.
Daarmee liggen er een paar hordes in het
veld. Na de forse opwaartse beweging lijkt
enige afkoeling op zijn plaats, maar zolang
de candles wit blijven zijn de vooruitzichten
positief. De indicatoren bevestigen dat beeld.
Zowel de RSI als de swingteller staan in de
plus. Voor nu bezien of de koers boven de
weerstandzone 16+ weet te klimmen.
Conditie: Support
Coaching: reboundspelers kunnen posities
aanhouden zolang de swingteller positief
noteert.
BrentOil - Bullish Engulfing

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de forse afdaling vanaf de top op 87,38
volgde een kortstondige opleving rond
60 Dollar. De verkoopdruk hield echter
aan en de dalende trend werd onlangs
voortgezet. Thans vindt er opnieuw een
opleving plaats nadat er op 50 Dollar steun
werd gevonden. Deze week een Bullish
engulfing candle patroon als teken dat de
bulls het stokje overnemen. Voor hoe lang
weet uiteraard niemand, maar er ligt in ieder
geval voldoende potentieel richting 60 dan
wel 70. Voor nu bezien of de bulls kunnen
doorpakken.
Conditie: Down.
Coaching: Offensieve spelers kunnen op de
Support conditie anticiperen en bescheiden
koopposities overwegen.
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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
uw voordeel mee kan doen.
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Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor
Technische Condities, Turbo Tijd Setups en
aanbevelingen en Breaking News, en op twitter.
com met naam TheDailyTurbo. Dan verliest u mij
geen seconde uit het oog.......
Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears
gemutst zijn. U wilt weten waar significante
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt.
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht
te hebben in de route die u als belegger kunt
afleggen.
In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator
omschrijf ik van veel financiële titels de
technische conditie, afgeleid van subjectieve
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de
markten en fondsen met een min of meer vaste
marktlens, om u als belegger door het financiële
landschap te coachen. Naast de informatie in
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende
technische bevindingen, tips en suggesties op de
website www.bnpparibasmarkets.nl.
De Chart Navigator vervult ook een rol als
vraagbaak. Interessante onderwerpen,
uitspraken, patronen, beeldspraken en
indicatoren uit de technische analyse passeren
de revue.

Chart Navigator gratis
abonnement
Wilt u een gratis
abonnement op de Chart
Navigator? Ga naar www.
bnpparibasmarkets.nl en
klik in de carrousel op ‘Turbo
tijd met Nico Bakker’. In
de rechter kantlijn ziet u
vervolgens een link naar de
Chart Navigator Nieuwsbrief.
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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.
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