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De euforie in de afgelopen weken moet plaatsmaken voor gepaste 
terughoudendheid en de nodige voorzichtigheid. De rebounds drogen 
immers op, de beren slijpen hun messen. Een “Dreigende Downfase” als 
donkere wolk boven menig aandelenveld, dat is het beeld dat momenteel 
overheerst. Met deze voortgang zullen de beren de regie gaan voeren 
waardoor menig speelveld in het rood geneveld zal worden.  

Chart Navigator 
15 mei 2020

Topvorming
Langzaam maar zeker gaan de beren hun grip 
vergroten. Er is op menig chart topvorming 
gaande als opmaat voor de start van een serie 
lagere toppen en lagere bodems. Check uw 
favoriete charts bij de indices en hoofdfonsen 
om vast te stellen hoe sterk de positie van de 
beer is en handel daar zonodig naar. 
Als te doen gebruikelijk zal ik van zes 
Midkappers of  Small-cappers de grafiek 
duiden. Deze week kies ik voor de AMX index, 
Aalberts, Altice, Aperam, Heijmans en PostNL. 
Op deze charts is goed zichtbaar hoe de beren 
tekeer gaan. Uit de analyse moet blijken hoe 
het berenpad er uit zal zien de komende tijd.
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week, te 
weten BMW, Bayer en LVMH.  Dreigende 
downfase voor deze titels, geen goed nieuws 
voor trendvolgende beleggers. Zij overwegen 
dan ook in actie te komen bij stukken in bezit. 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
interessante koersbewegingen. Zo zwiept EUR/
USD van wit naar zwart en weer terug, Goud wil 
zijn uptrend vervolgen, Zilver in zwaar gevecht 
met de 15+ passage, Brentoil stabiliseert 
enigszins in zijn downtrend en de Euro 
Bundfuture verkeert op korte en langere termijn 
in positief  vaarwater. 

U weet ongetwijfeld welke publicaties wij
inzetten om onze TA coaching activiteiten
en services te ondersteunen. Een van deze
publicaties is het Dashboard met actuele
conditie metingen en bijbehorende coaching
aanbevelingen voor een groot universum. We
hebben deze coaching publicatie recent aan 
een stevige upgrade onderworpen, zowel wat
betreft content als layout. We hebben er nu 
een element aan toegevoegd, te weten een 
Setup indicatie  als voorzet voor een mogelijke 
transactie. In de TA Coaching Rubriek van deze 
week graag een nadere toelichting. 

BBB Webinar maandag 18 mei 19:30 uur
Nu de turbulentie aanzwelt, de bulls hun 
grip verliezen en er een dalende trendfase 
dreigt, is het zeer gewenst om de route op 
de weekkaarten  te raadplegen om vast te 
stellen waar gevaar dreigt voor trendvolgende 
beleggers. Het lijkt nu de tijd om de kaspositie 
te vergroten, “Cash is King” is dan ook het 
thema voor het BBB webinar, de TA coaching 
sessie voor actieve trendbeleggers met sterke 
belangstelling voor technische analyse en 
Dashboard Beleggen. Zij kunnen zich hier 
aanmelden voor het webinar voor aanstaande 
maandag 18 mei om 19:30 uur. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/29738/bakkers-bull--bear-webinar/
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AEX-Index® - Dreigende beren

Met het verschijnen van een rode streep 
op  528+ en een  zwarte candle deze 
week,  verslapt de positie van de bulls. Het 
lukt hen vooralsnog niet om hun parade 
te vervolgen, hetgeen tot topvorming kan 
leiden. Daarna kunnen de beren het stokje 
overnemen om een proces van lagere 
toppen en lagere bodems te starten onder 
de SMA lijn, juist, een dalende trendfase. 
Slechts en alleen bij koersvorming boven 
528+ kan het berengevaar worden 
afgewend. Het is en blijft dus een 
spannende fase in de 490-528 zone. 

Conditie: Support.
Coaching: restant rebound posities strak 
bewaken, er dreigt immers topvorming en 
een downfase.

DAX® index - Laatste bullenkans

Na het aantikken van de bodem uit de 
zomer van 2019 rond 11.250, werd er 
aanvankelijk verkoopdruk zichtbaar. Toch 
wist de index vorige week een witte candle 
neer te zetten, maar verkoopdruk steekt de 
kop weer op en een flinke zwarte candle is 
in de maak, zelfs een Bearish Engulfing. De 
swingteller draait in de min, dus een vervolg 
van de rebound lijkt nog ver te zoeken. Met 
deze slotstand is de Downfase weer valide. 
De bulls maken nog een kans, pas onder 
10.200 verzwakt het beeld verder met als 
extra vangnet 10.000 punten. Daaronder is 
het wel gedaan met de rebound.

Conditie: Down.
Coaching: reboundposities krijgen een 
allerlaatste kans. 

Chart Navigator - Indices       week 20, 15 mei 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Down conditie

De rebound die van start ging op 2.406 
punten ketste aanvankelijk af op de oude 
bodem van eind 2018. Recent volgde 
een poging om het niveau opwaarts te 
doorbreken, maar de index wist er niet 
boven te sluiten. Deze week opnieuw zwart 
waarbij de swingteller inmiddels weer in 
de min staat en de Downconditie valide 
is op het Dashboard. Kortom, het beeld 
verslechtert verder.

Conditie: Down.
Coaching: koopposities mogelijk nog even 
aanhouden, trailingstop onder 2.900+.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

De bulls lijken te stranden net onder de 
SMA zone nu er voor de derde week op 
rij geen nieuwe weekly highs worden 
neergezet. Deze week is een zwarte 
candle in de maak. De weekly lows van 
de afgelopen weken blijven van belang, 
daaronder krijgt een afdaling immers meer 
vorm. Spanningsmeter RSI volgt de zwarte 
candle en toont eveneens verzwakking, 
net als de swingteller die in de min draait. 
Bij meer zwarte candles is een afdaling 
aannemelijk. Kritisch de chart blijven volgen 
dus.

Conditie: Down.
Coaching: offensieve reboundspelers stellen 
mogelijk wat winsten veilig of gebruiken een 
trailing stop.

DOW JONES index - Opgedroogd in Fibonacci territorium

De rebound vanaf 18.200+ is opgedroogd 
in Fibonacci territorium. Net onder 25.000 
punten, op 24.765 staat een rode streep, als 
teken dat de bulls niet verder komen in hun 
opmars. Neemt de beer het stokje over? 
Dat is niet vanzelfsprekend, de lows van de 
afgelopen weken rond 23.000 blijven aardig 
in stand. Natuurlijk een prikje er doorheen is 
toegestaan, en met de huidige spike die in 
de maak is, lijkt het erop dat de markt ook 
niet opteert voor een afdaling. 

Conditie: Support / Down
Coaching: bestaande reboundposities 
kunnen nog nipt worden aangehouden. Bij 
lagere niveaus toch afscheid nemen. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                         week 20, 15 mei 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Afdaling aanstaande?

De bulls veerden sterk op vanaf de bodem 
op 2.300+ maar de oude bodemzone rond 
3.000+ van eind 2018 zorgt voor weerstand, 
getuige de haperingen die de afgelopen 
weken zichtbaar werden in de candles 
die tussen 2.800 en 3.000 punten bleven 
hangen. De swingteller noteert afwisselend 
in de plus en de min. Op dit moment is de 
Down conditie valide op het Dashboard, de 
koers zakt onder 2.800 punten. De beren 
pakken vooralsnog de leiding.

Conditie: Down.
Coaching: shortposities ter overweging tot er 
bodemvorming zichtbaar wordt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen     week 20, 15 mei 2020

ABNAMRO - Meer berendruk 

Het was wachten op een redelijke rebound, 
maar die komt niet van zijn plaats. De bulls 
zijn te zwak om de koers noordwaarts te 
stuwen. Sterker nog, de beren houden 
flinke druk en duwen de koers onder de 
steunstreep op 6,35. Er is wel wat positieve 
divergentie zichtbaar, dus dat zou de beren 
kunnen remmen. Vooralsnog liggen er geen 
krijtstrepen in de buurt, dus de spelers 
hebben vrij baan om de koers alle kanten 
op te gooien. We zullen zien. 

Conditie: Down. 
Coaching:  wacht op duidelijke signalen 
waaruit blijkt dat de bulls in staat zijn om te 
rebounden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Lichte hapering

“En zie, ook deze week een fiere witte 
candle maar wel met oranje randje, dus 
het is een MRI candle. Euforie zwelt teveel 
aan. Oppassen voor een top”, zo meldde 
ik vorige week. En zie, deze week een 
zwieperige candle, kleine body maar met 
lange sprieten, twijfel bij de spelers dus. 
Ik zie ook wat negatieve divergentie op 
de RSI dus topvorming lijkt aanstaande. 
De afstand met de SMA lijn mag worden 
verklein, enige afkoeling zou niet misstaan. 

Conditie: Up. 
Coaching:  voor trendbeleggers ziet de 
grafiek er prima uit maar hou rekening met 
aanstaande topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Het blijft rood en zwart 

“Met deze voortgang dreigt er topvorming 
ver onder de SMA lijn, hetgeen tot een 
versteiling van de trend kan leiden. Geen 
mooie vooruitzichten. Verbetering treedt 
pas op als de Fibo lijn op 2,59 wordt 
gepasseerd”, zo schreef ik vorige week. 
Welnu, de beren houden druk op de ketel, 
alles rood en zwart met 2,58 als kantelpunt 
om het tij te kunnen keren. Met deze 
voortgang kunnen de beren afdalen tot aan 
de paniekbodem op 1,55. Of laten de bulls 
dat toch niet toe?

Conditie: Support / Down.  
Coaching: voor trendbeleggers en 
rebounders ziet het plaatje er moeizaam uit. 
Maar even aanzien wat er gaat gebeuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                     week 20, 15 mei 2020

Akzo Nobel - Rebound mag opdrogen

De grafiek toont een keurige rebound in de 
vorm van een V-spike. Thans aarzelingen 
rond de 50% Fibo retracement rond 69,00, 
een mooie plek om de rebound af te 
ronden. Deze week mogelijk een zwarte 
candle met een afketsende RSI sturen hier 
op aan, waarna de beren de gelegenheid 
krijgen een dalende trend te starten. Het 
wordt dus spannend de komende weken. 
Voor nu dan ook bezien of de beren 
daadwerkelijk hun grip gaan vergroten. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebounders houden de vinger 
aan de pols, zij loeren op het moment om 
winsten te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Zebra grafiek

Het positieve commentaar in de afgelopen 
weken moet nu plaatsmaken voor een 
behoudender commentaar. Er is immers 
een zebra grafiek in de maak, hetgeen de 
opmaat kan zijn voor een verzwakking van 
de bullenpositie. Terug naar de SMA lijn 
die als vangnet moet fungeren om daarna 
de uptrend weer nieuw leven in te blazen, 
dat zou het ideale scenario moeten zijn. 
Vooralsnog flink gespartel, veel beweging 
en minder trend. Al met al een wispelturig 
plaatje. 

Conditie: Up. 
Coaching: enige terughoudendheid is nu 
gewenst, laat eerst de rust maar terugkeren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Slappe stieren

De recent ingezette rebound wordt deze 
week abrupt afgebroken, zo lijkt het. De 
eerste Fibo lijn op 10,28 hield de bulls 
tegen, de beren namen rap het stokje over 
en plaatsen deze week een zwarte candle 
met de swingteller meteen in een minstand 
en de RSI wegkrullend onder de 50-lijn. 
De beren willen de downtrend nieuw leven 
inblazen, de Down status is in ieder geval 
terug op het Dashboard. Gaan de beren 
verder of verrassen de bulls ons? 

Conditie: Down. 
Coaching: short spelers zien hun kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 20, 15 mei 2020

ASR Nederland - Matige rebound

Het is aanmodderen tussen 18+ steun 
en 26+ weerstand. Indicatoren in een 
minstand, maar de beren drukken 
vooralsnog niet door. De bulls scoren ook 
niet, kortom, heen en weer gezwiep zonder 
duidelijk resultaat. Het totaalplaatje oogt 
negatief, dus uiteindelijk zouden de beren 
het heft goed in handen moeten nemen. 
Maar eens bezien of zij het hier mee eens 
zijn. 

Conditie: Down.
Coaching: een zijlijnpositie is te overwegen 
nu niet duidelijk is wat de spelers van plan 
zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Nog wat stierenstootjes

Met een flinke dosis dramatiek proberen de 
bulls de uptrend staande te houden. Er was 
onlangs wat vertraging door twee zwarte 
candles, maar verder staat alles nog ruim 
in de plus. De krijtstrepen liggen ver weg, 
dus er is veel ruimte voor beer en stier. Een 
extra aanloop naar 260 zou goed kunnen, 
maar direct doorstomen naar 292 is ook 
een optie. We zullen zien wat de spelers 
voor ons in petto hebben op dit volatiele 
speelveld. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ziet de 
grafiek er goed uit. Volatiele rit naar 292 in 
volle gang. Hou rekening met een eventuele 
extra aanloop. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI -  Bulls in control

Aan turbulentie geen gebrek op dit 
speelveld. De Corona tik werd rap 
weggepoetst, er staan thans overwegend  
witte candles boven de SMA lijn, alle 
indicatoren in de plus, de UP status is 
valide, de bulls goed aan zet. Mogelijk 
nog wat tegengas door de beer, maar 
zolang de koers boven 85+ noteert blijft 
de ondertoon positief en kan de koers 
aantrekken naar de eerste rode streep die 
pas op 125+ in het veld ligt. 

Conditie: Up. 
Coaching:  de grafiek herbergt koopkansen 
voor trendbeleggers zolang de koers boven 
afgerond 85,00 noteert.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 20, 15 mei 2020

DSM - Taaie 118+ zone

Het gaat moeizaam en trekkende, maar de 
bulls houden stand boven de sleepkabel 
op 109+. Zolang dat het geval is, blijft het 
vizier gericht op de 118+ weerstandzone. 
Gelet op de brede weerstand is het de 
vraag of de bulls zullen uitbreken. Wat dat 
betreft is het speelveld vooralsnog beperkt 
tussen 109+ steun en 118+ weerstand. 
Voor nu bezien wat de bulls verder voor ons 
in petto hebben. 

Conditie: Up.
Coaching: enige vertraging bij de 
bulls, deels wat winsten verzilveren is 
te overwegen. Buiten de genoemde 
kantelpunten additionele acties overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Upswing in volle gang

“En zie, met veel enthousiasme vervolgen 
de bulls hun weg. Alle indicatoren in een 
plusstand, geen overspannenheid, een 
ruime UP status op het Dashboard, de 
bullen blijven aan de leiding”, zo meldde ik 
vorige week. Ik hoef hier weinig aan toe te 
voegen, zij het dat de kleine zwarte candle 
een smet op de grafiek is. Gaan de bulls 
het vlekje wegwerken of is dit het begin 
van toenemende berendruk? Er is sowieso 
voldoende ruimte voor beer en stier om 
lekker te bewegen. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
eerder ingenomen koopposities aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Dreigende downfase

Het ging al moeizaam met de rebound, 
deze week laten de bulls hun kop flink 
hangen. De swingteller weer in een 
minstand, RSI omlaag, de Downstatus keert 
terug op het Dashboard, de beren willen de 
regie overnemen, zo lijkt het. Gaan ze terug 
naar de 67+ bodem? Zakken ze daarna 
door naar 65+? Of vermannen de bulls zich 
komende week met een witte candle? Het 
plaatje oogt niet positief, dus de meeste 
troeven in de poten van de beer zou ik 
zeggen. 

Conditie: Down. 
Coaching: toenemende berendruk noopt tot 
terughoudendheid bij trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 20, 15 mei 2020

ING - Stabilisatie

Op dit speelveld is moeizame 
bodemvorming gaande als opmaat voor 
een rebound richting de Fibo zone die op 
afstand ligt, te weten 6,77 tot 8,35. Maar 
het is hangen en wurgen voor de bulls die 
alle zeilen moeten bijzetten om te kunnen 
rebounden. Gezien het charttechnische 
beeld ligt een recovery toch voor de 
hand zou je zeggen. Maar eens bezien 
of de bulls het hiermee eens zijn met 
overtuigende witte candles. Vooralsnog 
tonen ze matig interesse. 

Conditie: Support of Down. 
Coaching: bescheiden rebound posities zijn 
gerechtvaardigd. Pas Money Management 
toe naarmate de chart dit indiceert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - 80-85 taaie zone

“Toch dreigt er enig gevaar, want de 80/85 
zone is in zicht. In het verleden werd hier 
regelmatig getopt, dus waarom zou dat 
nu ook niet gebeuren, toch? Dus bij een 
zwarte candle gaan de beren dreigen”, zo 
besloot ik vorige week mijn commentaar. 
En zie, de zwarte candle staat er als eerste 
indicatie van topvorming. De 80-85 zone is 
en blijft taai, kans op een correctie neemt 
weer toe naarmate er meer zwarte candles 
verschijnen. Terug naar de SMA lijn op 73+ 
zou de volgende stap kunnen zijn. 

Conditie: Up. 
Coaching: hou koopposities goed in de 
gaten, strak navigeren is gewenst nu de 
80/85 zone is bereikt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Dubbele top? 

“Hamvraag is uiteraard wat de spelers 
gaan doen bij de rode streep op 99+. 
Wordt het een dubbele top of gaan de bulls 
breken? De indicatoren sturen aan op de 
tweede optie, maar charttechnisch pleit ik 
voor de eerste variant. Laten we de markt 
maar beslissen welk pad gekozen gaat 
worden. De candle van komende week kan 
uitsluitsel geven”, zo schreef ik vorige week.   
Welnu, de markt kiest voor de dubbele top 
variant, zo lijkt het. Deze week een zwarte 
candle, de eerste stap is gezet. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities deels afromen nu er  
indicaties van topvorming verschijnen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 20, 15 mei 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Top in de maak

“Toppen tegen de SMA lijn of gewoon 
een crossover? We zullen zien wat de 
spelers voor ons in petto hebben in 
deze spannende reboundfase.  Bij een 
zwarte candle tegen de SMA zal de 
opluchtingsrally opdrogen”, zo schreef ik 
vorige week. Welnu, er staat een zwarte 
candle, zelfs als Bearish Engulfing patroon, 
als eerste indicatie van topvorming. De RSI 
doet ook een duit in het zakje door onder 
de 50-lijn te duiken. Met deze voortgang 
nemen de beren de regie over. 

Conditie: Support.
Coaching: restant reboundposities afromen 
en aanzien of de beren daadwerkelijk hun 
grip gaan vergroten. 

NN Group - Lastige Fibo lijn

Felle berentikken worden afgewisseld met 
forse stierenstoten. Wat een spanning en 
sensatie onder op het speelveld. De bulls 
doen er alles aan om de beren van zich 
af te schudden om vervolgens te kunnen 
rebounden naar 26+ tot wellicht 30+. 
Swingteller op  +3 maar een wegdraaiende 
RSI helpen vooralsnog niet. De beren slaan 
terug met een redelijk lange zwarte candle, 
de rebound loopt averij op. Even aanzien 
wat er verder gaat gebeuren. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: koopjesjagers zien hun kansen 
verdampen, vinger aan de pols als er 
reboundposities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Zigzag patroon

Een volatiel koersverloop waardoor de 
plussen en minnen over het veld vliegen. 
Geen break boven 2,11 om verder door 
te kunnen stomen in de Fibo grid. Ook 
geen overtuigende berenactie, kortom, 
wapenstilstand in de 2+ zone. Het is 
wachten op een duidelijk signaal waaruit 
blijkt wat de spelers van plan zijn. Het is 
even niet anders, geduld is een schone 
zaak. 

Conditie: Down of Support. 
Coaching: een zijlijnpositie is te overwegen 
in de huidige kwakkelfase. Wacht maar op 
een overtuigende stap van de spelers, in de 
wetenschap het eerste stuk van een nieuwe 
beweging te missen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 20, 15 mei 2020

RELX -  Spannende SMA strijd

De strijd is en blijft spannend bij de SMA 
lijn. Witte en zwarte kleefcandles wisselen 
elkaar af, indicatoren springen van plus 
naar min en weer terug, het is flink zwiepen 
voor beer en stier. Deze week een Bearish 
Engulfing patroon als eerste aanzet van 
de beer om de koers onder de SMA te 
houden. Swingteller en RSI helpen mee, de 
Down status is valide op het Dashboard, de 
beren verstevigen hun positie op het veld. 

Conditie: Down. 
Coaching: tijd om restant rebound posities 
te verzilveren en te wachten op nieuwe 
kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Herstelbeweging breekt

De recent gestarte rebound vanaf de 
paniekbodem op 27+ lijkt stuk te lopen 
tegen de Fibogrid, getuige het Bearish 
Engulfing patroon met de swingteller op -1 
en een wegdraaiende RSI. De Down status 
is terug en dat belooft niet veel goeds. De 
beren kunnen de regie overnemen om 
daarnee de dalende trend nieuw leven 
in te blazen. Wordt het binnenkort weer 
een bodem op 27+ of komt er een hogere 
bodem? We zullen zien. 

Conditie: Down.
Coaching: even aanzien of de beren 
doorpakken, dan zijn short posities te 
overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Licht positief 

De koershistorie is te kort om een 
verantwoord scenario te schetsen. Het 
is vooral kijken naar patronen om een 
pad te kunnen uitstippelen. Dan moet ik 
constateren dat de koers netjes opstoomt 
in  een mooie upswing met de swingteller 
deze week op +6. De spriet op de body is 
langer dan gebruikelijk, dus dat zou kunnen 
duiden op enige vermoeidheid bij de bulls.  

Conditie: charttechnisch positief. 
Coaching:  bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd zolang de candles wit 
kleuren en de swingteller positief doortelt. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 20, 15 mei 2020

Unibail Rodamco - Dubbele bodem?

Negatief sentiment overheerst op dit 
speelveld, maar er lijkt verbetering op 
komst getuige de poging om een dubbele 
bodem te plaatsen op 43+.  Daartoe is het 
noodzakelijk dat er komende week een 
witte candle wordt geplaatst. Zo niet, dan 
blijft de berendruk aanwezig. Onder 43+ 
uiteraard een volgende klap van de beer, 
dat moge duidelijk zijn. Voor nu dus bezien 
of het bodempatroon daadwerkelijk wordt 
geplaatst. 

Conditie: Down. 
Coaching: bij indicaties van een dubbele 
bodem zijn er reboundkansen voor 
offensieve koopjesjagers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Strijd in de Fibo grid

Kunnen de bulls de  pullback of rebound 
doorzetten nu onlangs de beroemde 50% 
Fibo retracement is bereikt? De indicatoren 
staan er zwak bij, er dreigt topvorming 
met aansluitend hernieuwde berendruk. 
Turbulentie is groot, dus wat stierenstootjes 
zijn mogelijk, maar met deze voortgang 
lijken de beren het heft in handen te nemen. 
Al met al een spannende strijd in de Fibo 
grid met dappere overlevingspogingen 
door de bulls. 

Conditie: Down. 
Coaching: rebound posities strak bewaken, 
want de bulls verliezen grip op het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Beer houdt touwtjes in handen

“Deze week  de swingteller naar -2, 
hetgeen impliceert dat de downtrend wordt 
vervolgd. Zakken richting de extreme low 
op 10+ lijkt de volgende stap te worden, 
tenzij de bulls rap terugkeren met een 
solide witte candle”, zo schreef ik vorige 
week. Deze week een stapje verder op het 
berenpad richting de steunstreep. Gaan 
de beren echt zo diep, of wordt er eerder 
gebodemd? Dat is de ‘hoop vraag’ voor 
menig trendbelegger. 

Conditie: Down. 
Coaching: beren verstevigen hun positie op 
het veld, hetgeen kansen biedt voor short 
spelers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 20, 15 mei 2020

In onze Dashboard publicatie vindt u een viertal blokken met elk een 
eigen universum. Het document start met de Fondsen Nederland, 
gevolgd door de Fondsen Belgie, Fondsen Buitenland en de rij wordt 
afgesloten met een selectie Intermarket titels. Stuk voor stuk titels waar 
BNP Turbo’s op verhandelbaar zijn. 

Coaching en Conditie
In elk blok wordt van het betreffende fonds de Daily Conditie en
Coaching weergegeven en de Weekly Conditie en Coaching, dus we
hanteren een multi-timeframe benadering. In het document worden 
met een drietal kleuren het onderliggende sentiment met bijbehorende 
coaching aanbeveling aangegeven zoals die worden gevoed door 
signalen en condities van onze marktlensindicatoren. 
De groene kleur staat voor “Up en/of  EL”, kortweg een koopkans
of  koopconditie. De blauwe kleur staat voor een verkoopkans of
verkoopconditie, een ‘short’ kans derhalve, omdat de Down conditie
valide is, danwel een Enter Short (ES) coaching aanbeveling.
De gele kleur geeft een Exit conditie weer, ofwel het neutraliseren
van een koop- of  verkooptransactie. Op deze manier kun je vrij
snel zien waar de (groene) koopkansen zich voordoen, of  (blauwe)
verkoopkansen worden aangereikt, of  een (gele) neutrale positie is te
overwegen. Dit dus op zowel dag- als weekbasis. Op het korte en 
langere tijdvenster dus elk vier mogelijke situaties, weergegeven in vier 
kolommen.

Setup
Dit laatste is de basis voor de Setup, waarbij de Weekly 
conditiestanden leidend zijn en de Daily standen zorgen voor extra 
ondersteuning. We hebben een uitgebalanceerde set aan combinaties 
opgesteld die zorgen voor anticiperende danwel reagerende setups, 
te onderscheiden in Up, Correctie, Down en Rebound, zoals die in een 
eigen kolom worden weergegeven. De Setup is een uitnodiging om de 
betreffende dag- en weekchart nader te bestuderen om vast te stellen 
of  een transactie is te overwegen. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Dashboard Publicatie

Dashboard Coaching, Conditie en Setup

Setup toevoeging 

Wolters Kluwer -  Volatiele correctie

“Onder in het veld ligt de SMA lijn op krap 
64,00 als dynamische trendlijn om de bulls 
in de race te houden mochten de beren nog 
wat tikken uitdelen. Volatiel maar hoopvol 
zou ik het koersbeeld willen noemen”, 
zo meldde ik vorige week. Prompt delen 
de beren een tik uit, waardoor de SMA 
inderdaad wordt opgezocht. Nu komt het 
er op aan dat de bulls zich op tijd gaan 
vermannen om de trend niet teveel te 
schaden. 

Conditie: Correcie.
Coaching: voor trendbeleggers ziet de 
grafiek er aantrekkelijk en spannend uit. 
Hernieuwde koopkansen bij een witte candle. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)   week 20, 15 mei 2020

AMX index - Down status actief

Als bij vele indices het geval is, wordt 
de rebound afgerond en slaan de beren 
redelijk hard toe. Met een Bearish Engulfing 
patroon wordt er tegen de eerste Fibo 
retracement op 713+ getopt, springt de 
swingteller in een minstand en draait de RSI 
weg van de 50-lijn. Voldoende bevindingen 
om te veronderstellen dat de beren de 
leiding zullen pakken en de weg omlaag 
richting de 543+ bodem zullen volgen. 
Turbulentie zwelt flink aan in de verse Down 
status op het Dashboard. 

Conditie: Down.
Coaching:  geen mooie vooruitzichten voor 
trendbeleggers. 

Aalberts - Beren aan zet

Als bij vele fondsen het geval is, wordt 
de rebound afgerond en slaan de beren 
redelijk hard toe. Met een Bearish Engulfing 
patroon wordt er nipt onder de eerste Fibo 
retracement op 26+ getopt, springt de 
swingteller naar -2 en draait de RSI weg 
van de 50-lijn. Voldoende bevindingen om 
te veronderstellen dat de beren de leiding 
zullen pakken en de weg omlaag richting 
de 16+ bodem zullen volgen. Turbulentie 
zwelt flink aan in de verse Down status op 
het Dashboard. 

Conditie: Down.
Coaching:  short spelers zien hun kansen. 
Voor trendbeleggers is er geen eer te 
behalen momenteel.  

Altice  - Pas op voor de beer

Er is sprake van een klassieke trendomkeer, 
waarbij de recente gestarte pullback vanaf 
2,26 keurig opdroogt onder de Fibo grid zo 
rond 4,00. De candle van deze week kleurt 
zwart, de swingteller gaat mogelijk naar 
-1 en de RSI krult onder de 50-lijn. Anders 
gedefinieerd, bij deze voortgang nemen 
de beren het heft in handen en zullen 
proberen een serie lagere toppen en lagere 
bodems te starten met 2,26 als eerste 
koersdoel. Voor nu bezien of de beren 
zullen doordrukken. 

Conditie: Down. 
Coaching: restant rebound posities 
opruimen en loeren op short kansen, zo 
luidt de strategie. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)   week 20, 15 mei 2020

Aperam - SMA weerstand

Al drie weken lang schurken de stieren 
tegen de SMA lijn met deze week een 
zwarte candle en de swingteller naar -1. 
De afketsende RSI completeert het plaatje 
van een dalende trendfase, ofwel een 
Down status op het Dashboard. Normaal 
gesproken zou een serie lagere toppen 
en lagere bodems moeten starten, tenzij 
de bulls roet in het eten gooien door weer 
boven de SMA lijn te bewegen. Al met al 
een spannende fase met thans de beren 
aan zet. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers zijn de 
vooruitzichten niet positief. 

Heijmans - Afronden van de rebound

Als de week wordt afgesloten met een 
Bearisch Engulfing patroon, dan kan 
de rebound die vanaf 4,47 is gestart 
worden beeindigd. Swingteller nog in een 
plusstand, maar de RSI lijkt af te ketsen 
tegen de 50-lijn, dus voldoende indicaties 
die wijzen in de richting van de beer. Een 
hervatting van de dalende trendfase lijkt 
een kwestie van tijd. 

Conditie: Support / Rebound.  
Coaching: restant rebound posities strak 
bewaken, want de beren laten zich weer 
zien en horen. 

PostNL - Vervolg dalende trend

Al geruime tijd is er sprake van een serie 
lagere toppen en lagere bodems, veelal 
onder een dalende SMA lijn. Bearish 
sentiment overheerst derhalve. Wat 
dat betreft is het niet verwonderlijk dat 
er onlangs werd getopt bij de SMA lijn 
met aansluitend enkele zwarte candles. 
Volgende week kan de swingteller naar -1, 
hetgeen extra berendruk met zich mee kan 
brengen. Gaan de beren terug naar de 
0,93 bodem? 

Conditie: Down. 
Coaching: de beren hebben de touwtjes in 
handen, short spelers zien hun kansen. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland    week 20, 15 mei 2020

BMW - Afzakken

Een dalende trend met lagere toppen en 
bodems ‘siert’ de weekgrafiek. Het geeft 
een beetje dezelfde stemming als de 
exhorbitant grote grillen van het merk de 
laatste tijd.  Terug naar de chart. Van 77+ 
naar 36+ een flinke afdaling, daarna een 
pullback richting de recente bodemzone 
in Fibonacci gebied. De koers kwam niet 
verder dan 57+. Deze week een flinke 
zwarte candle, swingteller in de min en 
spanningsmeter RSI volgzaam in de 
afdaling. Terug naar 36+?

Conditie: Down.
Coaching: volgens het Dashboard liggen er 
shortkansen zolang de swingteller in de min 
staat.

Bayer - Vervolg afdaling

Eind vorig jaar werd de dalende trend 
opwaarts doorbroken. De koers bracht het 
tot krap 80,00 waarna een afdaling van start 
ging die strandde op 44,86. Daarbij werd de 
vlakke SMA neerwaarts doorkruist. Vanaf de 
bodem werd vervolgens een herstel ingezet. 
De pullback droogde op rond de SMA op 
krap 65. Daarna weer zwarte candles en 
inmiddels de swingteller in de min. Op het 
Dashboard gaat de Down status van start. 
Het koersdoel voor de beer ligt op 45. Eerst 
maar kijken hoelang verkoopdruk blijft 
aanhouden. 

Conditie: Down.
Coaching: offensieve shortspelers kunnen 
meespelen zolang de candles zwart blijven.

LVMH - Start downtrend?

Vanaf de bodem op 278+ veerde het 
aandeel sterk op richting 365. Net onder 
de SMA strandde acht weken terug de 
rebound om vervolgens geruime tijd onder 
de 365 zone te blijven hangen. Deze week 
krijgt de afdaling een vervolg en springt de 
swingteller naar -1. Daarbij ligt het koersdoel 
voor de beer op krap 279, tenzij de bulls 
ingrijpen en een hogere bodem weten neer 
te zetten. Voor nu de dalende beweging 
eerst maar blijven volgen. 

Conditie: Down.
Coaching: offensieve spelers kunnen 
shortposities overwegen.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties   week 20, 15 mei 2020

EUR/USD - Trading Range

GBP/USD - Zwak Pond

Het lijkt er op dat de traditionele pullback 
is opgedroogd rond het koersgemiddelde. 
Een dubbele top is neergezet onder 
1.2700 en de Downconditie is weer valide 
geworden nu de koers wat weg zakt. De 
steun ligt mijlen ver weg, op de recente 
bodem van 1.14+. De tussenliggende zone 
rond 1.2000 zou nog voor wat steun kunnen 
zorgen. Eerst maar zien of het Pond zwak 
blijft.

Conditie: Down.
Coaching: spelers blijven kritisch hun 
posities volgen. Shorts genieten de 
voorkeur volgens het Dashboard.

Euro-Bund future - Gematigd positief

Na een test van de steun op 167+, een 
opleving en een retest van de SMA zone 
rond 170, klom de koers verder op. De oude 
topzone rond 175+, gevormd door de highs 
van 2019 zijn in zicht. Typisch zo’n niveau 
waar wat weerstand kan ontstaan. Alles 
staat in de plus, dus de Up conditie is valide 
op het Dashboard. Het vizier blijft per saldo 
gericht op krap 180 met als tussenliggende 
horde dus de zone rond 175. Aan de 
onderkant is de SMA zone rond 170 het 
vangnet.

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers krijgen kansen 
mits de candles wit kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Na de zweepslagen in de koers van 
de EUR/USD is er nu boven 1.0800 
een trading range zichtbaar die aan de 
bovenkant wordt afgeschermd door 1,1000. 
De indicatoren noteren afwisselend in de 
plus en de min, spanningsmeter RSI rond 
de 50 zone aanmodderen. Al met al is het 
dus zaak om de EUR/USD kritisch te blijven 
volgen. Binnen de range 1.0800/1.1000 zijn 
op kleinere timeframes wellicht korte ritjes 
te maken.

Conditie:  Down / Support. 
Coaching: offensieve spelers pakken korte 
ritjes, wellicht is de dagkaart beter geschikt.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen   week 20, 15 mei 2020

Goud - Up conditie weer valide

Reeds geruime tijd beweegt de koers rond 
1.700. Er werden nipt hogere weekly lows 
gevormd, maar ook lagere weekly highs. Het 
Goud is echter weer in trek en dat betekent 
nu hogere niveaus op de grafiek. Swingteller 
in de plus, dus de Up conditie valide op 
de weekgrafiek. Er ligt ruimte tot 1.800 
punten. Onder circa 1.700 is er sprake van 
verzwakking en ligt een correctie op de loer.

Conditie: Up
Coaching: een speelveld waar een strenge 
regie van koopposities gewenst blijft. 
Onder circa 1.700 zijn posities niet langer 
gerechtvaardigd.  

Zilver - Krappe range

De koers klom onlangs boven de oude 
bodems op 15, en inmiddels staat de koers 
er reeds drie weken boven. Daarbij geldt dat 
er twee koersniveaus van belang zijn op dit 
moment. De genoemde oude bodems en 
steunzone rond 15 en de oude bodems rond 
krap 17 die als weerstand dienst doen. Daar 
ligt tevens de vlakke SMA zone. De bulls 
zetten deze week een tandje bij waardoor 
de Support conditie valide wordt op het 
Dashboard. Voor nu de ontwikkelingen 
binnen de krappe range blijven volgen. 

Conditie: Support
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
de swingteller in de plus staat.

BrentOil future - Rebound krijgt meer vorm

Deze week opnieuw een witte candle en 
de swingteller naar +1. De tussenliggende 
horde en oude bodemzone rond 30 die als 
weerstand op de kaart lag, lijkt doorbroken. 
Als de bulls doorzetten hebben ze de ruimte 
richting 40 voor een verder herstel. Nu alle 
indicatoren in de plus staan is de Support 
conditie valide op het Dashboard.  Voor nu 
bezien of de bulls verder kunnen opklimmen 
richting 40.

Conditie: Support (rebound).
Coaching: offensieve spelers kunnen 
reboundposities overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator  

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

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

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

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

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

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

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

bnpparibasmarkets.nl


