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Koning Winter maakt zijn opwachting, maar daar is op de aandelenvelden
weinig van te merken. De euforie op de speelvelden eind vorig jaar
gaat naadloos over in mooie koerssprongen in het begin van het
nieuwe beleggingsjaar. De “Groene velden” scheppen hoopvolle
verwachtingen, maar daar schuilt tevens een gevaar. Teveel consensus over
beursverwachtingen geeft veelal tegengestelde bewegingen.
Mooie start
De bulls zijn in het algemeen goed gemutst.
De ondertoon is veelal positief, de start van het
nieuwe jaar is prima. Maar de consensusmeter
dreigt door te slaan naar een te positieve stand.
Check dan ook de charts van uw favoriete
indices en hoofdfondsen of er mogelijk al
sprake is van overspannenheid.
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week
kies ik voor Aalberts, Boskalis, Flow Traders,
nieuwkomer JDE Peet’s, OCI en TKH Group.
Deze fondsen laten zien hoe energiek de bulls
in de weer zijn en of de charts thans al weer
koopkansen herbergen.
Deze week kies ik uit het BNP Paribas
Buitenland universum drie titels die
aansluiten op het thema van deze week, te
weten Ackermans, Barco en Intel. Mooie
koersbewegingen op groene up- of rebound
speelvelden. Wat hebben de spelers voor ons
in petto de komende tijd?
Op de intermarket speelvelden zie ik
interessante koersbewegingen. EuroDollar
vervolgt enthousiast zijn uptrend, Goud en
Zilver bewegen nerveus binnen hun stijgende
trend, op het BrentOil speelveld vervolgen
de bulls hun rit in het stijgingskanaal en de
EuroBundFuture toont een zebra grafiek.

In de laatste week van het oude jaar
wordt traditiegetrouw op uiteenlopende
wijzen teruggeblikt, onder andere met
oudejaarsconferences. En wordt door
beleggers nagedacht over strategieën, beleid,
aanpassingen en aanverwante zaken om in
2021 goed beslagen ten ijs te komen. Nu
heeft Wouter uit de oudejaarsconferences
enkele quotes geselecteerd en ‘vertaald’ voor
beleggers, hetgeen een mooi stukje proza heeft
opgeleverd. Lees maar in de Coaching Rubriek.
Dashboard Beleggen in 2021
Op de eerste plaats wensen wij u een goed,
gezond en profijtelijk 2021 met veel steun en
weinig weerstand. Laten we er samen een mooi
jaar van maken!
Ook in 2021 zullen we u coachen met ons
Dashboard Beleggen. We hebben de systemen
en modellen opgeschoond en gestroomlijnd
zodat we direct op meerdere timeframes
kansen en bedreigingen kunnen detecteren.
Dat vindt u uiteraard terug in onze dagelijkse
Dashboard Publicatie, maar ook melden we
dit middels Turbo Tijd Setups en zullen we er
Tweets aan wijden. Uiteraard ontbreken de
Chart Service en de Chart Navigator niet dit
jaar. Veel succes met uw beleggingen!
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Ruim speelveld

= kans,

= bedreiging

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na een taaie start van het nieuwe
beleggingsjaar hebben de bulls hun weg
gevonden. Ze passeren de rode streep
op 633+ die daardoor uit beeld verdwijnt,
hetgeen meteen impliceert dat er geen
weerstanden meer boven in het veld
liggen. Ze hebben dus vrij baan tot aan de
bovenlijn van het stijgingskanaal zo rond
680 of wellicht 700. Onder in het veld ligt
er pas steun op 600+, dus ook de beer
heeft ruimte als een correctie wordt ingezet.
Kortom, een mooi ruim speelveld voor de
spelers. We zullen zien hoe zij hier mee
omgaan de komende tijd.
Conditie: Up.
Coaching: de ondertoon is positief,
koopposities mogen worden aangehouden.
DAX® index - Nieuwe highs

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het jaar is gestart met een sprieterige
hanging man candle rond de oude topzone
op 13.795 met de swingteller op +9. De
voorliggende top is gepasseerd, maar enige
correctie ligt nog altijd op de loer waarbij
de index terug kan vallen richting 13.000
punten. Desalniettemin is de uptrend intact.
Zolang het patroon van hogere toppen en
hogere bodems in stand blijft zijn hogere
niveaus mogelijk.
Conditie: Up.
Coaching: de uptrend krijgt vooralsnog een
vervolg. Een correctie ligt echter altijd op de
loer. Blijf daarom kritisch navigeren.

Bel20 Index - Positief beeld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Dit ziet er toch wel positief uit. Recent werd
de topzone op krap 3.600 gepasseerd en
volgde een opmars die rond 3.750 strandde.
Vervolgens een tik terug met een retest van
de topzone. Inmiddels staat het Dashboard
al weer in de Up conditie en de weerstand
op 3.750 onder druk. Daarboven komt er
ruimte vrij richting 4.200+. De bulls moeten
dus bereidt zijn hogere niveaus op te
zoeken.
Conditie: Up.
Coaching: Long posities zijn gerechtvaardigd
zolang de swingteller in de plus staat.
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Chart Navigator - Indices
EUROSTOXX50® index - Vervolg uptrend

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vanaf de bodem op 2920 ging het hard
omhoog richting krap 3.600. Daaronder
bleef de index de afgelopen maanden wat
hangen en logisicherwijs nam richting het
einde van het jaar de volatiliteit wat af. Deze
week wordt de 3.600 barrière dan toch
doorbroken. Er ligt ruimte voor een opmars
richting de top van begin 2020 op krap
3.900 punten, waarbij de steun op 3.400
punten ligt. Voor nu de opwaarste trend dus
verder volgen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden
aangehouden zolang de candles wit
blijven. Na een correctie zijn er additionele
koopkansen.

S&P 500® index - Opwaartse beweging intact

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De S&P blijft op stoom. Er worden
hogere weekly highs en lows neergezet.
Logischerwijs is op de weekgrafiek de Up
conditie valide. Pas onder circa 3.600 ligt
een diepere correctie op de loer richting
3.200 punten. De daily en weekly SMA laten
een stijgend koersverloop zien. De daily
SMA volgt daarbij de koers uitstekend. Voor
nu het opwaartse patroon verder volgen.
Conditie: Up.
Coaching: beleggers kunnen posities
aanhouden. Wellicht een trailingstop
gebruiken of winst nemen bij signalen van
topvorming. De belegger met een hele
lange horizon kan 3.200 als kantelpunt
aanhouden.

DOW JONES index - 31.000 gepasseerd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De magische 30.000 punten grens is
gepasseerd en inmiddels wordt ook
31.000+ al aangetikt. Het is duidelijk dat
de trend opwaarts is. Hogere weekly highs
en lows, indicatoren in de plus, opwaarts
gerichte SMA lijnen. De afstand tot de
weekly SMA neemt toe, dat maakt het veld
ook wel weer wat kwetsbaarder. De steun
ligt immers ver weg op circa 26.143 punten.
Als richtlijn voor een verzwakking is de
oude topzone rond 29.000 punten wellicht
een prima referentiepunt.
Conditie: Up.
Coaching: Turbo Long posities kunnen
worden aangehouden.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ABNAMRO - Wie claimt de overwinning?

= kans,

= bedreiging

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vooralsnog zie ik een koersverloop uit het
boekje. In eerste instantie een opwaartse
uitbraak uit een driehoek, vervolgens
topvorming tegen de rap dalende SMA
lijn en een terugtest van de driehoek met
aansluitend deze week een dappere
poging van de bulls om wederom de SMA
onder druk te zetten. Maar laten de beren
dit toe? Zo ja, dan moet komende week de
SMA op 9,20+ worden gepasseerd met
daarna de rode streep op 10+. Al met al
een spannende fase.
Conditie: Support.
Coaching: anticiperende koopposities zijn
te overwegen. Boven 9,20 en 10+ zijn er
additionele kansen.

Adyen - Eindelijk wat correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“De afstand met de gemiddelde lijn groeit
wel, dus binnenkort wat hoogtevrees bij
de bulls sluit ik niet uit. Daartoe is minstens
een zwarte candle nodig”, zo schreef ik de
laatste keer. Inmiddels staan er twee zwarte
candles met de swingteller in een correctie
stand. De beren nemen het stokje over,
mede gevoed door negatieve divergentie
op de RSI. Dit laatste zou wel eens voor
flinke berendruk kunnen zorgen, ook al zie
je dit nog niet terug in de grafiek. Onder
1700 is er meer berendruk te verwachten.
Conditie: Correctie.
Coaching: winsten veiligstellen en vanaf de
zijlijn de berentikken gadeslaan, dat is mijn
coaching aanbeveling.

AEGON - Bullenrace

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Charttechnisch is een zeer interessant
patroon gaande, te weten een halfmast
patroon. U ziet de beweging van krap 2
naar ruim 3, daarna wat consolidatie met
aansluitend eenzelfde opwaartse beweging
die de koers naar krap 4 kan stuwen. Twee
gelijke koersbewegingen met de stabilisatie
daar tussenin, begrijpt u?
Swingteller deze week op +9 en de RSI
boven de OB-lijn, dus de beren krijgen
de gelegenheid om een tegenaanval te
plaatsen.
Conditie: Up.
Coaching: uitstaande koopposities strak
bewaken, bij een zwarte candle deels wat
winsten afromen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Ahold - Bodemstampers in actie

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Echter, een solide witte candle is gewenst
om daadwerkelijk te kunnen bodemen
en de bulls de gelegenheid te geven
de uptrend nieuw leven in te blazen.
De vooruitzichten zijn positief, nu nog
zichtbaar maken op de chart”, zo schreef
ik onlangs. Welnu, bodemstampers zijn
actief, swingteller op +2, RSI bijna boven de
50-lijn, het lijkt een kwestie van tijd wanneer
de koers overtuigend richting 26+ wordt
gestuwd. Voor nu bezien of de bulls zich
verder kunnen vermannen.
Conditie: Up.
Coaching: de grafiek herbergt bescheiden
koopposities voor trendvolgende beleggers.

Akzo Nobel - Tussen rood en groen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Langzaam maar zeker loopt het momentum
uit de grafiek. De koers beweegt min
of meer zijwaarts tussen de groene
steunstrepen op 81+ en 84+ en de rode
streep op 91,85. De inidicatoren in magere
standen onderschrijven het gebrek aan
inspiratie bij de spelers. Er zijn dus zowel
kansen voor de beer als de stier tussen de
genoemde krijtstrepen. Het moge duidelijk
zijn dat buiten de kantelpunten een nieuwe
significante beweging van start kan gaan.
Conditie: Up danwel Correctie.
Coaching: de koersstappen zijn te beperkt
om verantwoord actie te ondernemen. Even
aanzien dan maar.

Arcelor Mittal - Kerstboom chart

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het houdt maar niet op met de
bullenparade. Deze week opnieuw een
stevige witte candle waardoor de contouren
van een Kerstboom chart duidelijker
worden. Een steile beweging omhoog, nu
nog de piek en dan rap omlaag, begrijpt u?
De RSI stuurt reeds aan op topvorming,
zo mogelijk in de 20+ zone bij de rode
strepen. Een zwarte candle is hiertoe de
eerste indicatie. Maar eens bezien wanneer
de piek wordt geplaatst.
Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols want het
moment van topvorming komt steeds
dichterbij.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ASMI - Stevige stierendrang

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op afstand gezien overheerst het proces
van hogere toppen en hogere bodems
boven een sterk opkrullende SMA lijn. Met
alle indicatoren in een plusstand is de Up
status valide op het Dashboard en mogen
de bulls dus hun gang gaan, ze begeven
zich al geruimne tijd op ‘uncharted territory’.
Ze zijn nog nooit zo hoog geweest. Er is
geen overspannenheid dus er kunnen nog
wat witte candles bij komen. Volgende
week swing +9, dat wordt spannend, vooral
als er een zwarte candle wordt geplaatst.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden zolang er witte candles
worden geplaatst.

ASML - Bulls houden vol

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls houden prima stand in de
uptrendfase die al zeer geruime tijd gaande
is, getuige koersvorming boven een strak
oplopende SMA lijn. Er worden ATH’s
scherpgesteld, de bulls betreden steeds
maar weer nieuw terrein, ondersteund door
upstanden in de indicatoren. Er liggen
geen rode strepen in het veld, dus er is
voldoende stijgingsruimte. De beren krijgen
nog geen poot aan de grond, ook al stond
er vorige week swing +9 met Doji op het
menu.
Conditie: Up.
Coaching: restant koopposities mogen
worden aangehouden. Er dreigt binnenkort
wel wat overspannenheid.

ASR Nederland - Up in het stijgingskanaal

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls vervolgen hun weg in het
stijgingskanaal. Swingteller een tandje
hoger naar +4 en de RSI ruim boven de 50lijn, de Up status houdt aan. Een verdere
stijging richting de rode zone rond 35+ is
aannemelijk. Anders gezegd, een proces
van hogere toppen en hogere bodems
krijgt meer vorm. Voor nu bezien of de
bulls de bovenkant van het stijgingskanaal
kunnen bereiken om aansluitend een
correctie toe te staan.
Conditie: Up.
Coaching: zolang de koers optrekt richting
de bovenkant van het stijgingskanaal
kunnen koopposities worden aangehouden.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Trading range configuratie

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Welnu, er lijkt een hogere bodem in de
maak, getuige de witte candles en de
opkrullende RSI. Dit impliceert dat de
bulls de gelegenheid krijgen om de trend
nieuw leven in te blazen. Een verse rally
naar 150+ lijkt aanstaande”, zo luidde mijn
recente commentaar. Inmiddels zijn de
bulls op weg en staan ze midden tussen
132+ steun en 151+ weerstand. Ik heb de
neiging om over te stappen van een trendnaar een trading range configuratie. Ofwel
zigzaggen tussen groen en rood. Maar
eens bezien of de spelers het hier mee
eens zijn.
Conditie: Up.
Coaching: leuk speelveld voor trading range
spelers.
Galapagos - Beetje herstel?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Dat er sprake is van een stevige downtrend
behoeft verder geen toelichting lijkt mij.
Thans lijkt er wat gebodemd te worden
rond de 80 zone om vervolgens wat te
rebounden naar 100, zo lijkt het. “Oude
steun wordt nieuwe weerstand” is een
duidelijk motto op deze chart, dus veel
verder dan 100 zullen de bulls niet reiken.
Voor nu bezien of de bulls in staat zijn witte
candles te produceren. Onder krap 75,00
gaat het luik opnieuw open.
Conditie: Down.
Coaching: voort trendbeleggers is er
geruime tijd geen eer te behalen. Zij laten de
chart links liggen.

Heineken - Stierendrang

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een mooi plaatje met positieve subjectieve
en objectieve bevindingen. Ik zie een
stijgingskanaal met daarbinnen een
consolidatiefase tussen 87+ steun en 94+
weerstand. Ik zie positieve standen bij de
indicatoren die dus zorgen voor een UP
status op het Dashboard. De bulls mogen
dus opstomen naar de bovenkant van het
kanaal met de intentie om uit te breken
richting 103+. Dat zou een mooi scenario
zijn, niet waar? De drang is er, eerst de 94+
zone maar eens bereiken.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers overwegen
om bescheiden koopposities in te nemen.
Boven 94+ zijn er additionele kansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
IMCD - Zijwaarts koersverloop

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al een aantal weken is er sprake van
stabilisatie binnen de uptrend, een
adempauze bij de bulls rond de 100 tot 105
zone. Berentikken worden vooralsnog goed
opgevangen, de Fibo grid op 96 tot 88 is
een prima vangnet. De trend komt nog lang
niet in gevaar, dus na wat getrappel van de
beer mogen de bulls het weer proberen,
zo is het idee. Voor nu bezien hoelang de
zijwaartse periode aanhoudt.
Conditie: Correctie danwel Up.
Coaching: een zijlijnpositie is wellicht de
beste optie in de huidige zijwaartse fase.
Wacht maar op een duidelijk signaal uit het
veld.

ING - Klassieke trendomkeer

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er is sprake van een klassieke trendomkeer.
Eerst een breakout boven de SMA lijn,
toen een pullback om de zone rond 7,50
als steunzone te testen om vervolgens
een proces van hogere toppen en hogere
bodems te starten. De pullback wordt
afgerond en mag plaatsmaken voor een
verse upswing als eerste significante
beweging binnen de uptrend. De bulls
moeten de rode streep op 8,74+ passeren
om meer potentieel te bewerkstelligen. Al
met al positieve vooruitzichten.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers zien de
koopkansen en overwegen dan ook hier
naar te handelen.

Just Eat Takeaway - Dappere overlevingsstrijd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Thans staat alles in correctiestand of
zelfs lichte downstand, er moeten witte
kleefcandle’s verschijnen op of aan de SMA
lijn om de berendruk te verminderen. Dan
kunnen de bulls overleven, anders niet”, zo
luidde eind vorig jaar mijn commentaar. En
zie er staan inmiddels vijf witte candles op
rij, de indicatoren in de plus, de UP status
valide, de bullen hebben het overleefd. De
trend verdient nog geen schoonheidsprijs,
maar een rally naar 100 tot 110 hangt toch
wel in de lucht.
Conditie: Up.
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen
zolang de koers boven 90 beweegt.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 1, 8 december 2021

KPN - Bulls aan zet

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een schitterende chart met alles er op en er
aan. Subjectieve bevindingen en objectieve
metingen wijzen stuk voor stuk in de richting
van de bulls. U ziet ze vast wel. Er is ruimte
voor de bulls tot aan de bovenkant van
het stijgingskanaal en de rode zone rond
2,75/80. Daar opnieuw beoordelen wat de
volgende stap van de spelers zou kunnen
worden. Kortom, positieve vooruitzichten
voor dit fonds aan het begin van het nieuwe
beleggingsjaar.
Conditie: Up.
Coaching: de grafiek oogt positief, dus
koopposities mogen worden aangehouden.
Kopen op zwakte lijkt de aangewezen
strategie.

NN Group - Gestage uptrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een mooi proces van hogere toppen en
hogere bodems in een stijgingskanaal.
Positieve rangen en standen bij de
indicatoren, UP status op het Dashboard,
de bulls aan zet dus. Zij hebben ruimte tot
wellicht de 40 zone om daarna te pauzeren.
Niet eerder dan onder 33,50 zal het beeld
vervagen, dus er is ook voldoende ruimte
voor correctie zonder dat de technische
conditie in gevaar komt. Voor nu de
verrichtingen van de bulls volgen.
Conditie: Up.
Coaching: eerder ingenomen koopposities
doen het goed. Volg het pad tot aan de
bovenkant van het stijgingskanaal.

Philips - Zigzaggende stieren

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Aan turbulentie geen gebrek op dit
speelveld. Met veel gevoel voor dramatiek
wordt de koers heen en weer gezwiept
binnen de box met krap 38,00 steun en
45/46 weerstand. Deze week een stevige
stierenstoot waardoor de druk goed wordt
opgevoerd boven in de box. Gaan de bulls
breken of blijft de range intact, dat is nu de
hamvraag aan het begin van het nieuwe
jaar. Al met al een spannende strijd in de
45+ zone.
Conditie: Up.
Coaching: als er koopposities uitstaan,
twee handen aan het stuur en oppassen wat
er in de 45+ zone gaat gebeuren.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Prosus - Correctiefase

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Charttechnisch gezien is een proces
van hogere toppen en hogere bodems
gaande, met momenteel een correctiefase
getuige de rode stand bij de swingteller.
De Fibo zone rond 88-85 zou goed kunnen
functioneren als vangnet voor de bulls. De
RSI stuurt al aan op bodemvorming door
bijna de 50-lijn aan te tikken. Komende
week een witte candle zou niet misstaan
om vervolgens de weg omhoog te
vervolgen.
Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er weer koopkansen voor trendvolgende
beleggers.

Randstad - Stieren op stoom

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Formeel gezien is er sprake van een
stijgende trendfase , alle indicatoren
staan immers in de plus. Bovendien
beweegt de koers keurig opwaarts in een
stijgingskanaal. Nog even en de rode
streep op 56+ wordt aangetikt, tevens de
bovenlijn van het stijgingskanaal. Dat zou
aanleiding kunnen zijn voor topvorming
en aansluitend een correctie naar de 45+
zone. Vorige week al een zwarte candle, nu
weer wit. Spannend dus.
Conditie: Up.
Coaching: signalen van topvorming
dienen zich mogelijk aan, hetgeen tot
winstnemingen kan leiden.

RELX - Bulls in actie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het heeft even geduurd, maar thans ziet het
er naar uit dat de bulls in actie komen. Ze
plaatsen deze week een solide witte candle
op de SMA lijn, swingteller inmiddels op +3
en de RSI fier opkrullend boven 50. Een UP
status dus met 21+ en krap 22 als te nemen
hobbels om lekker door te kunnen stomen
naar krap 25,00. Er is nog enige turbulentie
zichtbaar, dus tussentijds wat berentikken
kunnen het beeld verstoren. Desalniettemin
is de ondertoon positief, de verwachtingen
zijn hoopvol.
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers herbergt de
grafiek bescheiden koopkansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Royal Dutch Shell - Positieve overgang

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de afgelopen weken was het spannend
bij de SMA lijn. Er dreigde topvorming en
een hervatting van de downtrend. Maar
deze week zorgen de bulls voor opluchting.
Ze prikken boven de SMA lijn, swingteller in
de plus, maar de RSI boven de OB lijn. Het
blijft dus een spannende maar positieve
overgangsfase. Gaat het lukken om
boven de SMA lijn te blijven? Of komen de
beren terug met een zwarte candle? Even
aanzien.
Conditie: Up.
Coaching: kijk even de kat uit de boom.
Opnieuw een witte candle boven de SMA
biedt EL kansen.

Unibail Rodamco - Beer of stier?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het wordt spannend in de huidige rebound
fase. De candles kleven aan de SMA lijn,
de swingteller staat licht in de plus, maar
de RSI dreigt met een OB downcross.
Topvorming tegen de SMA lijn als opmaat
voor hernieuwde berendruk, zo moet dit
worden geïnterpreteerd. Het is nu even
aanzien of de beren daadwerkelijk hun grip
gaan vergroten, of dat de bulls ons toch
gaan verrassen met een trendomkeer.
Conditie: Support / Rebound.
Coaching: topvorming dreigt, hetgeen
aanleiding mag zijn om rebound posities
veilig te stellen en enige terughoudendheid
te betrachten.

Unilever - Hangen rond de SMA

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Maar de bulls geven zich niet makkelijk
over, waardoor de koers blijft hangen
rond de SMA lijn. Even aanzien wie nu als
eerste overtuigend de koers van zijn plaats
kan drukken”, zo schreef ik onlangs naar
aanleiding van het gekwakkel rond de 47
zone. Thans lijken de bulls hun grip iets te
vergroten, maar overtuigend is het allemaal
nog niet. Witte candles zijn gewenst boven
de SMA en boven de onderlijn van het
stijgingskanaal om de huidige upswing
kracht bij te zetten.
Conditie: Up.
Coaching: enige verbetering is zichtbaar,
bescheiden koopposities ter overweging.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 1, 8 december 2021

Wolters Kluwer - Bulls aan zet

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de afgelopen weken zorgde de SMA
lijn voor rust aan het front. Wapenstilstand
tussen beer en stier, in afwachting van een
nieuwe significante koersbeweging. En
die lijkt in gang gezet te worden door de
bulls, getuige de witte sprietcandles met
een positieve swingteller. De uptrend kan
hierdoor worden hervat met een rally richting
78+. De overtuiging ontbreekt nog, maar
zolang de koers boven 68 noteert, genieten
de bulls het voordeel van de twijfel.
Conditie: Up.
Coaching: koopjesjagers en trendbeleggers
zien hun eerste koopkansen.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Tips uit de oudejaarsconference
We kijken nog één keer terug op vorig jaar. Traditioneel staan er
oudejaarsconferences op het programma. Wellicht heeft u er eentje
gezien. De toon was wat serieuzer dan in voorgaande jaren. Er waren
ook wel wat beleggingslessen te ontdekken. Tenminste, een aantal
quotes was ook van toepassing op de belegger. En een aantal ook
zeker niet zoals ‘Volle Maan’, alhoewel er in een andere context ook
zeker hele studies naar astrologie en beleggen zijn gedaan. Ik heb een
paar quotes voor u geselecteerd en geprojecteerd op beleggingsland.
Vanwege al het twitter en internet geweld werd de kersttoespraak van
de koning aangehaald, waarin het hebben van ‘Geen mening’ als
prima eigenschap werd benoemd. Voor de belegger geldt dat ook. U
kunt namelijk wel vinden dat een bepaald aandeel fundamenteel of
technisch fantastisch of bagger is, maar uiteindelijk bepaalt de markt
het toekomstig koersverloop. Probeer dus gerust eens vrij van een
mening of oordeel naar de actuele trend van een aandeel te kijken en
beschrijf voor uzelf wat u ziet. Het Dashboard kan u daarbij helpen
als neutrale meetlat. Binnen die neutraliteit geldt ook de tip ‘Wis je
geschiedenis’. Verliestrades kunnen u mentaal behoorlijk in de weg
zitten. Gewoon even wissen van uw ‘harde schijf’ dus, zodat u mentaal
neutraal door kunt naar de volgende transactie.
‘Is het middel erger dan de kwaal?’ Dat ging natuurlijk ondermeer
over vaccinaties, maar voor de belegger betrek ik het op analyses.
Sommige beleggers dompelen zich onder in een stortvloed aan
analyses en indicatoren. Beter is het mijns inziens om het simpel te
houden. Is de setup valide? Dat is eigenlijk de enige relevante vraag
en in het verlengde daarvan gelden de volgende lessen: ‘Accepteer
het risico’ en ‘niet iedere trade (beslissing) is een 8 of 9’. U zult ook
verliestrades doen die u als een 2 beoordeelt. Maar uiteindelijk gaat
het om het totaalresultaat. Eén trade zegt helemaal niets.
Tot slot de melding dat het niet altijd nodig is om ‘een kanon in
te zetten’. Voor de belegger geldt dan vooral dat behoudend
moneymanagement een hoop rust geeft in de portefeuille. Hefboom
kan daarbij een prima instrument zijn om goed te kunnen spreiden en
een wat kleinere positie aan te houden. (WdB)
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Maak er een mooi jaar van.....

Afbeelding 1

Succes met uw beleggingen.....

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 1, 8 december 2021

Aalberts - Verse upswing
In de afgelopen weken was er sprake van
een consolidatie binnen het stijgingskanaal.
Het lukte maar niet om de weerstand
op 37,50 te slechten, maar daar komt
deze week verandering in. Een witte
candle met swingteller op +1 en een
opkrullende RSI boven de 50-lijn zorgen
voor een hernieuwde UP status op het
Dashboard. Een verse upswing geeft de
bulls de gelegenheid op te stomen naar de
bovenkant van het stijgingskanaal zo rond
42,00. De bulls aan zet.
Conditie: Up.
Coaching: hernieuwde of additionele
koopposities zijn te overwegen.

Boskalis - Wat een breakout
Vorig jaar werd een aanvang gemaakt met
een breakout beweging, ofwel de eerste
stap in een mogelijk nieuwe uptrend. Deze
breakout krijgt deze week een uitstekend
vervolg met en solide witte candle met
swingteller op +8 en de RSI boven de
OB-lijn. De rode streep op 24,85 is geraakt,
dus dat zou aanleiding kunnen zijn voor
topvormning en een afkoeling richting 21+.
Dat zal het proces van hogere toppen en
hogere bodems goed doen. Voor nu dus
uitzien naar signalen van topvorming.
Conditie: Up.
Coaching: breakout posities goed bewaken.
Bij ‘swing +9 zwart’ mogen winsten (deels)
worden verzilverd.

Flow Traders - Een schitterende correctie
Een correctie uit het boekje, de recente
daling van 34+ naar 25+. Keurig begeleid
door een volledige -9 downswing en een
rap dalende RSI. Enkele weken terug
werd de strijd gevoerd bij de SMA lijn op
25+, tevens gelijk aan de 50% Fibo lijn,
een gouden combi voor bodemvorming,
hetgeen dan ook gebeurde. Inmiddels
staat de stappenteller op +3 en hebben de
bulls de ruimte om opnieuw op te stomen
naar de 34+ zone. Onder 25+ vervagen de
positieve vooruitzichten.
Conditie: Up.
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen
voor trendbeleggers zolang de koers boven
25+ beweegt.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 1, 8 december 2021

JDE Peets - Warm draaien
Er is sinds kort een nieuwkomer in de AMX
index, te weten JDE Peets, de opvolger zal
ik maar zeggen van Douwe Egberts. De
koershistorie is nog niet voldoende om een
volledige Dashboard Chart te vullen, maar
charttechnisch zijn er wel wat opmerkingen
te maken. En dan concentreer ik mij op
de meest recente opleving vanaf het
dieptepunt op krap 30,00. Dan blijkt dat
een stijgingskanaal valide is tussen 34
steun en 39 weerstand. Komende week
een witte candle zal deze bevinding
bevestigen.
Conditie: charttechnisch Up.
Coaching: mits er komende week een witte
candle verschijnt zijn er koopkansen.

OCI - Bulls goed op stoom
De breakout beweging die in november
is gestart krijgt een staartje met een extra
lange witte candle, zo blijkt. Vorige week
werd de upswing afgerond met +9 met
kleine zwarte candle, dus topvorming
dreigde. De RSI stuurde hier ook op aan,
maar de bulls laten kennelijk nog geen
correctie toe. Wellicht nog door naar de
rode streep op krap 20,00 om daarna af
te koelen? De relatieve overspannenheid
neemt wel toe, dat moge duidelijk zijn.
Conditie: Up.
Coaching: bewaak restant breakout posities
strak en wacht op een correctie voor betere
nieuwe instapkansen.

TKH group - Vervolg uptrend
Onlangs brak de koers boven de SMA
lijn, waarna een breakout volgde tot 40+.
Na een breakout volgt een pullback en
die heeft zich geopenbaard als een
consolidatie, meer een correctie in tijd dan
in prijs. Deze week willen de bulls deze
fase afronden, getuige de solide witte
candle met swingteller op +1. De UP status
is terug op het Dashboard, er is ruimte tot
aan de rode streep op 49+, een mooi open
speelveld. De koers moet dan niet meer
terugvallen onder 37+.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen
overwegen om koopposities in te nemen.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 1, 8 december 2021

Ackermans & van Haaren - De Doorbraak
‘De Doorbraak’. In een pittoresk
Noordhollands dorp hebben ze er zelfs
een straat naar vernoemd. Dat zal helaas
met een andere context zijn dan een
charttechnische. Desalniettemin een prima
beleggers tip waar Ackermans op dit
moment aan voldoet. De klim boven 125
maakt ruimte vrij naar 140+ danwel de top
op 147. Een retest van de oude topzone
125 zou mooi zijn voor achterblijvers, maar
wellicht gaat het aandeel er gewoon rap van
door de komende weken. We zullen zien.
Conditie: Up.
Coaching: een koopwaardige uitbraak,
gesteund door een positief lange termijn
beeld. Een tik terug naar 125 biedt
additionele koopkansen.
Barco - Hogere bodem
Noem het een Hoofd Schouder patroon,
maar feit is dg de serie lagere toppen recent
is afgebroken. OP krap 20 is een hogere
top neergezet en op krap 17 een hogere
bodem. Met de swingteller in de plus,
bevestigt nu ook het Dashboard met een
rebound. De maandchart herbergt daarbij
nog een uptrend, zoals de gestippelde SMA
weergeeft. Bij een doorbraak boven 20 is
24.50 het koersdoel, daarna het oude high
van 2020 op 34+.
Conditie: Rebound.
Coaching: lange termijn beleggers kunnen
anticiperen op een opwaartse doorbraak en
een rit richting 24+.

Intel - Anticiperen op uitbraak
Het patroon van lagere toppen en lagere
bodems lijkt een fundament te hebben
gevonden rond 43+. In de zone 43-48 wordt
immers regelmatig gebodemd. Overigens
geldt er op de lange termijn nog steeds een
uptrend. Daarvoor kunt u de maandgrafiek
bekijken in de Chart Service. Recent is
een hogere bodem geplaatst op 45,24 en
de afgelopen weken zijn er witte candles
zichtbaar. Boven 55 krijgt de uptrend een
vervolg. De huidige rebound sorteert
daarop voor. Eerst maar kijken of de bulls
volhouden.
Conditie: Up.
Coaching: lange termijn beleggers kunnen
anticiperen op een opwaartse doorbraak van
de zone 52-55. Onder 42 pas verzwakking.
15
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Potentiële topvorming

= kans,

= bedreiging

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De EUR/USD heeft een prima rit achter
de rug de afgelopen weken en laat nu wat
potentiële topvorming zien. Een diepere
correctie ligt op de loer richting 1.2000,
waarbij 1,1900 tevens een charttechnisch
vangnet vormt. Toch worden er nog hogere
highs en lows gevormd. Op het Dashboard
is in ieder geval de UP conditie nog valide.
Alles bij elkaar is een kritische blik op zijn
plaats.
Conditie: Up.
Coaching: Turbo Long posities handhaven
zolang er hogere weekly highs en lows
worden gevormd.

GBP/USD - Beetje overlap

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De trend is opwaarts voor het Pond. Er
is veel overlap in de candles zichtbaar,
maar per saldo wordt het valutapaar hoger
gewaardeerd. Deze week een tikje terug
met een kleine zwarte candle rond 1.3550,
maar de daily SMA laat nog altijd een
stijgend koersverloop zien. De zone rond
1.3400 is wellicht een prima referentie voor
een diepere correctie. Voor nu de uptrend
blijven volgen.
Conditie: Up.
Coaching: bestaande koopposities
handhaven zolang het patroon opwaarts
intact is.

Euro-Bund future - Zijwaarts

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zeer gematigd hogere toppen en hogere
bodems markeren de weekgrafiek. Het
loopt niet over van enthousiasme. Er is
sprake van een terrassenchart, oftewel
langdurig zijwaartse bewegingen waarbij
er sporadisch hogere niveaus worden
opgezocht. Pas onder 176 is het gedaan
met de uptrend, daaronder ligt 170 nog als
vangnet. In dat geval wordt er meer sprake
van een brede trading range. Zover is het
nog niet. Eerst maar kijken of de bulls de
gestage opmars kunnen handhaven.
Conditie: Correctie.
Coaching: Turbo Long posities zijn
gerechtvaardigd voor lange termijn spelers
zolang de koers boven 176 noteert.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Chaotische trend

= kans,

= bedreiging

week 1, 8 december 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Per saldo is de Up conditie valide op
de weekgrafiek van Goud. Toch is het
koersbeeld wat onstuimig met sterk
afwisselende witte en zwarte candles.
Het jaar start met een flinke spriet waarbij
de weerstand op krap 2.000 net niet is
aangetikt. Er is nog wel sprake van hogere
weekly highs en lows. Als het low van vorige
week breekt is dat wellicht een teken dat
de steunzone op 1767 weer opgezocht kan
worden. Voor nu bezien of beleggers nog
bereidt zijn om een hogere prijs te bepalen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities wellicht beschermen
met een trailingstop.

Zilver - Sprieterige uitbraak

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers bewoog geruime tijd tussen
circa 22 en 26, maar wist de 26 horde De
indicatoren staan daarbij afwisselend in de
plus en de min. Vooralsnog is een speelveld
tussen 22 en 26 het meest aannemelijk,
tenzij de bulls volgende week de horde rond
26 passeren die thans is bereikt. Daarna
komt er immers ruimte vrij richting 30. Voor
nu bezien of de bulls doorpakken.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities nog aanhouden, bij
topvorming rond 26 wellicht winst nemen.

BrentOil future - Door naar 60

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Langzaam maar zeker klimt BrentOil naar
hogere niveaus. In december was een
adempauze zichtbaar rond de 50 zone.
De start van het jaar is positief, olie wordt
op hogere niveaus verhandeld. De weekly
SMA lijn daalt nog steeds en ligt wat lager,
de daily SMA stijgt en passeert inmiddels
de weekly, een crossover. Op de chart ligt
ruimte tot circa 60, daar ligt een stevige
prijszone. Voor nu blijven volgen of de
markt de hogere niveaus voor Brent blijft
waarderen.
Conditie: Up.
Coaching: Turbo Long posities blijven
gerechtvaardigd zolang de candles wit
blijven. Een trailingstop ter overweging.
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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 met mijn Dashboard
Beleggen in kaart te brengen en actieve
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen.
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn
informatie doet. Als er dan een mooi rendement
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd.
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als
coach. In mijn rol als coach staat denken en
handelen in termen van waarschijnlijkheden
centraal. Anders gezegd, het definiëren van
scenario’s is de basis voor een verantwoorde
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een
discipline die niet mag ontbreken.
Naast marktbeelden schetsen en routes
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen
een rol spelen. Met diverse uitspraken en
beeldspraken geef ik in presentaties en
workshops aan hoe emotie en discipline als rode
draad tussen de oren van beleggers loopt.
Ik heb mee mogen helpen de technische
analyse in Nederland een gezicht te geven en
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere
inzichten over het voetlicht te brengen, in de
veronderstelling dat u daar als actieve belegger
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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, ofwel wat geeft het Dashboard aan
signalen af?

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 in de TA Coaching Rubriek.
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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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