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Na enkele volatiele weken vol spanning en sensatie zien we thans wat 
rust terugkeren op de aandelenvelden. De bulls zorgen voor een vleugje 
optimisme, maar de “Taaie topvorming” bij de indices leidt toch tot 
een stroperig koersbeeld her en der. Turbulentie ebt weg, maar ook 
trendmatigheid. En dat is jammer. Maar even aanzien vanaf de zijlijn hoe het 
spel verder wordt gespeeld. 

Chart Navigator 
28 mei 2021

Vermoeide stieren
Al een flink aantal weken schurken de 
bulls tegen rode lijnen aan of  doen ze 
pogingen noordwaarts op te trekken. Maar 
de vermoeidheid slaat toe, zo lijkt het. 
Check de charts van uw favoriete indices 
en hoofdfondsen waar thans de cruciale 
krijtstrepen liggen.  
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor AMG, BAM, Brunel, ForFarmers, 
Heijmans en TomTom. Deze charts tonen top- 
of  bodemvorming. Kijk, lees en oordeel of  
u in actie wilt komen als u koopposities hebt 
uitstaan of  posities wilt openen.  
Deze week kies ik uit het BNP Paribas België 
universum drie titels die ik graag op de analyse 
tafel leg, te weten Ackermans, Barco en Bpost. 
Voor u een duiding van trend en sentiment. De 
sectorkeuze valt op ‘Automotive’ waarvan de 
index een trendvervolg signaal afgeeft. Een 
koopkans dus voor trendvolgende beleggers. 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
spannende koersbewegingen. EuroDollar 
vervolgt zijn weekly uptrend, Goud gaat verder 
boven de SMA lijn, Zilver kruipt schoorvoetend 
naar hogere niveaus, op het BrentOil speelveld 
dreigt er een dubbele top en de Euro Bund 
Future herstelt enigszins.

 

Voor vele beleggers is de beurs een leuk 
spelletje. Daaruit komt gelijk de vraag naar 
voren, waarom u de beurs eigenlijk volgt, 
“Om geld te verdienen”. Dat lijkt voor de hand 
liggend, maar dat is het niet. Het is goed om 
een keer stil te staan bij andere onderliggende 
redenen, die veelal succes in de weg staan. 
Deze redenen zijn veelal te benoemen als 
verslavingen. Jawel, ook het Damrak kent 
zijn verslaafden. Bent u benieuwd welke 
verslavingen dit zijn? Ga dan rap naar pagina 
12 en lees de TA Coaching Rubriek van de 
hand van Wouter.
 
TC Maand Special
In onze lijst TA publicaties staat de TC Maand 
Special. We streven er naar om wekelijks een 
item uit ons universum te selecteren waarvan 
de maandchart er technisch interessant 
bijligt, hetgeen aanleiding is voor een 
coaching aanbeveling waar langere termijn 
trendvolgende beleggers hun voordeel mee 
kunnen doen.
Iedere maand publiceren we een AEX Maand 
Special met daarin een duiding van de dag- 
week-, maand- en jaargrafiek van de AEX 
index. 
Kijk maar eens op onze website voor de meest 
recente TC Maand Specials. 

Nico P.R. Bakker
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AEX-Index® - Schommelen rond 700+

Al een week of acht schommelt de index 
tussen circa 700 en 719+, brede topvorming 
zou je dit kunnen noemen. De bodies van 
de candles zijn klein, maar de shadows 
ofwel sprieten zijn lang. Dit duidt op weinig 
trendmatigheid maar veel beweging. De 
bulls houden wel stand, maar het lukt ze niet  
om de rode streep te slechten om daarmee 
de trend een nieuwe impuls te geven. De 
indicatoren sturen hier wel op aan. Maar 
een lichte berentik kan het plaatje zo weer 
omgooien. Het is even aanzien hoe de strijd 
zich verder ontwikkelt. 

Conditie: Up of Correctie.  
Coaching: enige terughoudendheid is 
gerechtvaardigd in de zijwaartse beweging.  

DAX® index - Strijd om nieuwe highs

Krijgt de uptrend een vervolg? De afgelopen 
zes weken is de topzone rond 15.500+ 
niet gepasseerd, maar iedere aanval van 
de beer werd ook afgeslagen getuige de 
sprieten rond de nog stijgende daily SMA 
lijn die al maanden de uptrend prima volgt. 
Desalniettemin meet spanningsmeter RSI 
standen rond overbought gebied. De 
swingteller noteert afwisselend in de plus en 
de min. Nu dus eerst maar kijken of de bulls 
stand houden en de uptrend een impuls 
kunnen geven.

Conditie: Up.
Coaching: trendvolgende beleggers 
overwegen een trailingstop onder circa 
14.800 als ze de trend uit willen zitten.

Chart Navigator - Indices     week 21, 28 mei 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Saaie maar stabiele uptrend

De volatiliteit is niet zo heel hoog, er is al 
maanden sprake van een gedegen opmars 
met een gematigd opwaarts koerspatroon. 
Daarbij staat de swingteller nog altijd in 
de plus, maar ketst de RSI af tegen de 
dynamische overbought lijn. Het momentum 
loopt er dus wat uit. De steunzone ligt ver 
weg rond 3.500+ punten ter hoogte van de 
voorliggende toppen en de stijgende SMA. 
Maar eens bezien wat de markt verder in 
petto heeft. 

Conditie: Up.
Coaching: stabiel omhoog, beter kan eigenlijk 
niet. De trend kan gevolgd worden met een 
trailingstop onder het laatste swinglow net 
onder de daily SMA.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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S&P 500® index - Hogere bodem

Regelmatig zijn er correcties zichtbaar 
in de S&P waarbij de trend niet in gevaar 
komt. Zo ook de afgelopen weken. De oude 
topzone rond 3.950 moest daarbij steun 
aanreiken, dat lijkt gelukt aangezien rond 
4.000+ een hogere bodems is gevormd. 
De daily SMA volgt de uptrend keurig als 
trendmeter. De sprieten die de afgelopen 
weken zichtbaar zijn duiden er op dat de 
markt bereidt is om op hogere niveaus te 
kopen. Wellicht kan er volgende week weer 
een nieuw high worden geplaatst. Pas 
onder 3.950 gaat een diepere correctie van 
start. 
 
Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers volgen het 
koersverloop kritisch.

Sectorkeuze SXAP: Automotive & Parts  - Uptrend wordt voortgezet

De stijgende trend is nog intact voor de 
sector Automotive. Er is immers sprake 
van hogere toppen en hogere bodems 
boven een stijgende weekly SMA en er is 
sprake van een nog stijgende daily SMA. 
Binnen de stijgende fase is de correctie 
recent afgerond. Op 592+ is een hogere 
bodem geplaatst. Vorige week reeds een 
witte candle en deze week draait ook 
de swingteller in de plus. Het target ligt 
technisch rond de 700 ter hoogte van de 
meerjarige highs. Daar wordt het wellicht 
spannend.  

Conditie: Up.
Coaching: koopposities binnen de sector zijn 
gerechtvaardigd. Trailingstop ter overweging 
onder 592.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 21, 28 mei 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Strijd rond 4.000+

Ondanks de recente spikes is de uptrend 
nog altijd intact. Enige terugval is toegestaan 
zonder het stijgende patroon veel schade te 
berokkenen. Het oude high van begin vorig 
jaar zorgt voor een steunzone rond 3.850+. 
De swingteller staat inmiddels weer positief, 
spanningsmeter RSI schommelt onder de 
dynamische overbought lijn. De daily SMA 
begeleidt de trend daarbij keurig. Volgende 
week dan toch weer een witte candle en 
hogere highs?

Conditie: Up.
Coaching: lange termijn spelers kunnen 
koopposities handhaven. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 21, 28 mei 2021     = kans,  = bedreiging

Adyen - Bulls weer aan de leiding

“Er staat mogelijk een witte candle, terwijl 
de RSI dreigt met een OS up-cross. Twee 
bodem elementen als opmaat voor een 
hervatting van de uptrend, zo lijkt het. 
Komende week een tweede witte candle 
zal bodemvorming bevestigen en de bulls 
aansporen hun actiebeweging te starten”. 
zo luidde vorige week mijn commentaar. 
Welnu, de bulls hebben goed geluisterd, ze 
hebben opnieuw een hogere witte candle 
geproduceerd. Nu de swingteller naar +1 
en de Up status is terug. 

Conditie: Correctie.
Coaching: de grafiek herbergt reeds 
koopkansen. Trendbeleggers wachten 
mogelijk op meer bevestiging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Grillige stabilisatie

Er is een heftige strijd gaande tussen de 
groene streep op 3,70+ en de rode streep 
op 4,31. Momenteel zijn de bulls aan zet, 
maar het gaat niet van harte, getuige de 
rusteloze candles. Ze moeten alle zeilen 
bijzetten om de uptrend een inpuls te geven 
en de aanval op 4,31 te kunnen volbrengen. 
De Up status is valide, dat is wel een lekker 
windje in hun rug. Maar eens bezien of 
de bulls volhouden in de huidige grillige 
stabilisatie fase. 

Conditie: Up. 
Coaching: twee handen aan het stuur als er 
koopposities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Uitbraakpoging

De recente hogere bodem op 22,23 
impliceerde een verzwakking van de 
downtrend, hetgeen de bulls aanpakten 
om een uitbraak boven de SMA lijn 
te bewerkstelligen. Een positieve 
overgangsfase met de intentie een nieuwe 
uptrend te starten. Gaat dat lukken? Eerst 
de breakout volgen die kan reiken tot ruim 
24+ met daarna een pullback tot aan de 
dalingslijn van het kanaal om de uitbraak te 
valideren. Dat zijn de gewenste stappen. 

Conditie: Up
Coaching: voor de ‘early adapters’ zijn er 
de eerste koopkansen, trendbeleggers 
wachten op een succesvolle pullback, aldus 
de coach. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                   week 21, 28 mei 2021

Akzo Nobel - Pullback is volgende stap

Na de uitbraak boven de 91+ zone lukt 
het de bulls week na week om hogere 
candles neer te zetten. Maar voor hoe lang 
nog? Eerst een retest naar 91+, dan een 
vervolg van de uptrend, dat is het meest 
waarschijnlijke scenario. Maar dan zal er 
toch eerst een solide zwarte candle moeten 
verschijnen. Onlangs zag dat er wel naar 
uit, maar de bulls geven zich niet makkelijk 
over. Deze week weer een poging om te 
toppen.

Conditie: Up. 
Coaching: blijf alert, want een pullback 
lijkt aanstaande. ‘Kopen op zwakte’ is de 
aangewezen strategie voor dit fonds. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Grillig vervolg uptrend

De zebra grafiek toonde recent wat 
aarzelingen bij de spelers, maar de +4 
stand op de swingteller doet vermoeden 
dat de bulls de intentie hebben om de 
uptrend te verlengen. De 30+ zone ligt 
binnen bereik, dat zou een mooie prestatie 
zijn, een jaar terug stond er nog krap 7,0 
op de borden. Er is geen overspannenheid 
of ontwrichting, dus in principe hebben de 
bulls vrij spel. Wel interessant wat ze bij de 
rode streep op krap 28,00 gaan doen.
 
Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de swingteller doortelt 
in een positieve stand.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Mooie trend

Een uitstekende trend is gaande, maar er 
is in de afgelopen weken wel sprake van 
wat afkoeling, een adempauze voor de 
bulls. Mogelijk deze week de swingteller 
al weer naar +1, dus de beren krijgen niet 
echt poot aan de grond. Of gaan we toch 
een diepere correctie zien als gevolg van 
negatieve divergentie op de RSI? Maar 
eens bezien hoe de strijd zich ontwikkelt 
tussen de groene streep op 214+ en de 
rode weerstand op 270+. 

Conditie: Up. 
Coaching: (restant) kooposities mogen 
worden aangehouden. Opwaarts potentieel 
vooralsnog beperkt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 21, 28 mei 2021

ASR Nederland - Lichte afkoeling

De recent gestarte correctie vanaf circa 
37,50 lijkt al weer op te drogen bij 34,50. 
Twee sprietcandles kunnen daar een klein 
bodempatroontje plaatsen, waardoor 
de kans toeneemt dat de koers gaat 
zigzaggen tussen rood en groen. Dit is dan 
weer een stabilisatie binnen de langere 
termijn uptrend, dus op termijn lijken hogere 
niveaus aannemelijk. Voor nu bezien hoe 
lang deze stabilisatie aanhoudt. 

Conditie: Up. 
Coaching:  koopposities mogen worden 
aangehouden, geen ideale chart momenteel 
om posities uit te breiden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Aanval op rood

“Een diepe correctie tot welicht de 400+ 
zone is goed denkbaar. Maar eerst eens 
bezien wat de Fibo grid op 505 tot 473 
te bieden heeft. Als daar reeds wordt 
gebodemd, blijft de trend ijzersterk en 
mogen de bulls hun gang weer gaan”, zo 
schreef ik vorige week. En zie, de 505 Fibo 
lijn houdt de bulls in de race, zij veren rap 
op en zorgen mogelijk voor een hernieuwde 
Up status. De aanval op de rode streep op 
557+ is geopend, maar gaan ze breken om 
ATH’s scherp te stellen? Keren of passeren 
dus voor de bulls bij de rode streep.

Conditie: Up? 
Coaching: voor trendbeleggers wordt ht 
spannend wat er bij 557+ gaat gebeuren.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Mooie correctie

De correctie die is ingezet vanaf de top op 
76,70 lijkt op te drogen bij de eerste Fibo 
lijn rond 60,00. Er staan inmiddels twee 
witte candles, de RSI krult omhoog, maar 
de swingteller blijft achter. Dus nog geen 
nieuwe Up status, maar wel duidelijke 
bodemvorming. Komende week nog een 
iets hogere candle en de swingteller zal 
de nieuwe actiebeweging van de bulls 
bevestigen. Een vervolg van de uptrend lijkt 
aanstaande. 

Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers kunnen 
overwegen alvast wat (additionele) 
koopposities in te nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 21, 28 mei 2021

DSM - Taaie weerstand

Het is recent niet gelukt om overtuigend 
uit de box te breken. Sterker nog, er dreigt 
een terugval naar de onderkant van de 
range op 130+. Turbulentie zwelt aan, 
onrustige koersbewegingen met vooral 
de messenslijpende beren in actie. Ik zie 
echter ook een zebra grafiek in ontwikkeling 
en dat zou kunnen betekenen dat we een 
correctie in tijd gaan zien in plaats van in 
prijs. Voor nu dus even afwachten wat de 
spelers verder van plan zijn. 

Conditie: Up.
Coaching: wel of niet uit de box, dat is de 
vraag. Even toezien vanaf de zijlijn wat er 
gaat gebeuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Volgende week wordt het spannend, want 
dan moet blijken of er getopt gaat worden 
op de plek waar we dat charttechnisch 
gezien mogen verwachten”, zo besloot 
ik mijn pleidooi onlangs. En er verscheen 
direct een zwarte candle tegen de bovenlijn 
van het stijgingskanaal. RSI schuurt tegen 
de OB-lijn aan en stuurt hiermee aan op 
topvorming als opmaat voor een correctie 
naar 92 tot 85. Best wel veel ruimte voor 
de beer. Deze week een vervolg van het 
topvormingsproces. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers kunnen uit 
hoofde van Money Management overwegen 
posities te verkleinen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - Topvormingsproces

IMCD - Bulls vervolgen hun pad

De bulls laten ook deze week blijken dat 
ze geenzins van plan zijn een correctie 
toe te staan. Ze geven de uptrend een 
nieuwe impuls, getuige de +3 stand op 
de swingteller en de opkrullende RSI. 
Dit impliceert dat zij zich bevinden op 
‘uncharted territory’, ze zijn nog nooit zo 
hoog geweest. Er zijn dan ook geen rode 
strepen op het veld, het wordt nu een 
kwestie van navigeren op de indicatoren. 
Hou daarbij vooral de RSI in de gaten, die 
kan binnenkort topvorming indiceren. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
koopposities aanhouden conform de 
Dashboard spelregels. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 21, 28 mei 2021

ING - Stieren blijven aan zet

“De indicatoren herbergen meer 
stijgingsruimte, dus een breakout behoort 
tot de mogelijkheden. Boven 11+ komt 
de top in januari 2018 op krap 15,00 in 
beeld. Maar eerst bezien of de bulls mans 
genoeg zijn om de rode zone te slechten”, 
zo schreef ik vorige week. Het bleef lange 
tijd spannend, maar het ziet er nu naar uit 
dat de bulls goed loskomen boven de 11+ 
zone. Door naar 15,00 zou ik zeggen. 

Conditie: Up. 
Coaching: restant koopposities mogen 
worden aangehouden en er zijn kansen 
voor extra aankopen zolang de koers boven 
11+ noteert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Lichte bodemvorming

Na enkele forse berentikken lijkt de rust 
enigszins terug te keren, getuige de 
witte candle op de steunstreep 69+. De 
opkrullende RSI indiceert een aanstaande 
rebound richting de Fibo zone rond 81 tot 
84. Prima, maar dat doet het tij niet keren. 
Daartoe is het noodzakelijk dat de SMA lijn 
op 90+ opwaarts wordt gepasseerd. Voor 
nu bezien of de verwachte countertrend 
beweging aan kracht kan winnen. Meer 
witte candles zijn dan gewenst. 

Conditie: Down. 
Coaching: wellicht voor de rebounders wat 
kansen vanaf de groene steunstreep op 
69+. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Weinig animo

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. Beetje plus, beetje min 
tussen min of meer 2,70 steun en 2,90 
weerstand. Afwisselend witte en zwarte 
candles, indicatoren niet overtuigend, 
kortom weinig animo. Het is dan ook 
wachten op een duidelijk signaal uit het 
veld waaruit blijkt wie de koers overtuigend 
van zijn plaats duwt. Gezien de gematigde 
positieve langere termijn ondertoon, 
genieten de bulls het voordeel van de 
twijfel. Vooralsnog laten ze dit niet blijken. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 21, 28 mei 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Waar blijven de bulls? 

Na topvorming bij 50,00 werd een correctie 
ingezet die deze week een vervolg krijgt 
met opnieuw een zwarte sprietcandle, 
swingteller een tandje lager en de RSI 
dalend naar de 50-lijn. Turbulentie houdt 
aan, dus in de buurt van 44,00 zouden 
de bulls rap terug kunnen komen om de 
trend intact te laten. Liefst iets eerder wat 
bullenactie om daarmee het ritme van 
hogere toppen en hogere bodems intact te 
laten. Volgende week dan maar een witte 
candle?

Conditie: Correctie.
Coaching: laat de beer maar even uitrazen. 
Wacht op de bodemstampers voor nieuwe 
koopkansen. 

NN Group - Nerveuze stieren

U ziet op de chart dat de bulls nog geen 
correctie toestaan. Ze stuwen de koers 
verder omhoog in swing +4, zouden ze 
dan gewoon doorstomen om records 
scherp te blijven stellen? Of is dit de laatste 
stuiptrekking waarna de beren het stokje 
overnemen?  De RSI ligt er spannend bij en 
de candle van deze week kleurt mogelijk 
zwart en heeft een lange spriet, dus de 
bulls worden nerveus. Ruiken ze de beer?

Conditie: Up.
Coaching: kijk de kat even uit de boom 
betreffende (restant) koopposities, een 
strakke navigatie is geen overbodige luxe.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Bulls aan zijden draad

De beren gaan tot het uiterste in hun 
correctie beweging. Ze drukken de stieren  
terug tot aan de groene steunstreep op 83+ 
en dreigen daarmee met een trendbreuk. 
De bulls aan een zijden draadje met 
slechts één kans om komende week met 
een witte candle terug te keren boven de 
gemiddelde lijn. De RSI kan hierbij een 
handje helpen want de spanningsmeter 
staat ruim onder de dynamische OS lijn. 
Erop of eronder voor de bulls, dat moet 
komende week blijken. 

Conditie: Down.
Coaching: spanning en sensatie, zullen de 
bulls overleven? Heb nog even geduld. 
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 21, 28 mei 2021

RELX - Stuiterende stieren

Dreigende beren op dit speelveld, kijk 
maar. Een volatiele draai in het sentiment 
nadat op 22+ al wat werd getopt. Zouden 
de beren de SMA lijn gaan opzoeken of 
laten de bulls dat niet toe? Er is in ieder 
geval veel bewegingsruimte, zonder dat 
de trend in gevaar komt. Dus maar even 
aanzien hoe de felle strijd zich verder 
ontwikkelt. Deze week staat er mogelijk 
een Bearish Engulfing patroon met de 
swingteller op -3, dus dat zou wat extra 
berendruk kunnen geven.  

Conditie: Correctie. 
Coaching: hou het kruit maar even droog 
totdat een duidelijke kans zichtbaar wordt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Bulls weer in de aanval

“Veel lager dan 59+ komen de beren nog 
niet, dus het stelt niet veel voor. Met een 
beetje goeie staat deze week de swingteller 
op +1  en kan de aanval op de recente 
rode streep op 64+ worden geopend”, 
zo schreef ik vorige week. En de bulls zijn 
het hier kennelijk mee eens, want met een 
solide witte candle zetten ze flinke druk op 
de rode streep. Maar gaan ze de rode lijn 
wegslaan om daarmee de trend een extra 
impuls te geven? De indicatoren sturen hier 
wel op aan. 

Conditie: Up.
Coaching: er zijn  formeel wel koopkansen, 
maar hou de rode streep in de gaten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Bulls vechten als leeuwen

Het is hangen en wurgen, piepen en kraken 
voor de bulls. Ze krijgen slaag van de beer, 
waardoor ze uit het stijgingskanaal dreigen 
te vallen. BIj deze voortgang gaat komende 
week de correctiefase in, waardoor de kans 
toeneemt dat de koers richting de groene 
streep en mogelijk zelfs de SMA lijn wordt 
gedrukt. Met enige fantasie is zelfs een 
Hoofd-Schouder toppatroon zichtbaar, dus 
de beren kunnen hun grip gaan vergroten. 
Onder 15,40 een verdere verzwakking van 
het technische beeld. 

Conditie: Up.
Coaching: oplettendheid is gewenst, bij 
meer berendruk overwegen  posities te 
verkleinen of te neutraliseren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 21, 28 mei 2021

Unibail Rodamco - Zijwaarts koersverloop

Er wijzigt vooralsnog niet veel op de chart. 
Een kwakkelfase is gaande op een relatief 
klein speelveld, het is even aanzien wie 
binnenkort overtuigend initiatief toont. Er 
moet dan een solide witte of zwarte candle 
verschijnen. De indicatoren staan er redelijk 
neutraal bij, dus die bieden geen soelaas. 
Het is niet anders, we wachten rustig af 
wat de spelers voor ons in petto hebben. 
Er komt ooit een einde aan deze zijwaartse 
fase, het is en blijft een kwestie van tijd, 
toch?

Conditie: Up of Correctie.
Coaching: een zijlijnpositie is wellicht de 
beste strategie nu niet duidelijk is wat de 
spelers van plan zijn. Hou het kruit maar 
droog. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Houden de bulls stand?

Toen onlangs de koers met een Bullish 
Engulfing patroon de SMA lijn opwaarts 
passeerde, ging een breakout beweging 
van start, de eerste stap in mogelijk een 
nieuwe uptrend fase. Volgende stap in dit 
proces is een pullback om de uitbraak te 
testen. Welnu, met een Bearish Engulfing 
patroon deze week lijkt de pullback 
ingezet te worden. Misschien nog wat 
stuiptrekkingen van de stier, maar de beer 
mag zijn spel gaan spelen en de koers naar 
47+ drukken. 

Conditie: Up. 
Coaching: na een succesvolle pullback zijn 
er koopkansen voor trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Bulls niet te stuiten

De grafiek oogt bijzonder positief. Hogere 
toppen en hogere bodems boven een 
fier opkrullende SMA lijn in combinatie 
met positieve rangen en standen bij de 
indicatoren wijzen op een sterke positie van 
de bulls in het veld.  Deze week opnieuw 
een witte candle, geen rode strepen in het 
veld, nog geen overspannenheid, dus niet 
echt zicht op correctie tikken. Dit laatste 
zal het geval zijn als er een zwarte candle 
verschijnt. 

Conditie: Up. 
Coaching: mooie grafiek voor 
trendbeleggers. Zij mogen hun koopposities 
aanhouden. Wees wel alert op mogelijke 
topvorming, gevoed door de RSI.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 21, 28 mei 2021

Voor vele beleggers is de beurs een leuk spelletje. Daaruit komt gelijk 
de vraag naar voren, waarom u de beurs eigenlijk volgt, “Om geld te 
verdienen”. Dat lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Het 
is goed om een keer stil te staan bij andere onderliggende redenen, 
die veelal succes in de weg staan. Zo ken ik een aantal beleggers 
die actieverslaafd zijn. Het spelletje houdt ze van de straat, het 
verrassingselement speelt een grote rol. Beleggen of  het hebben van 
posities wordt een soort van gamen en heeft niets meer te maken 
met de primaire reden, geld verdienen. Van die beleggers waarbij ik 
dat bespeur, ik heb er zelf  ook wel eens last van, zijn er maar weinig 
die het zich realiseren. Met alle gevolgen van dien want meestal leidt 
de actieverslaving tot verlies. Het hebben van een positie produceert 
voldoening.  
Systeemverslaving is een tweede reden, het alsmaar zoeken naar 
betere systemen houdt menig belegger aan het scherm gekluisterd. 
Maar waarom eigenlijk? Als er eenmaal een goed systeem is, waarom 
er dan van willen afwijken? De dagelijkse informatie overload ligt daar 
mogelijk aan ten grondslag. Er is namelijk altijd wel iemand met een 
idee voor een strategie die valide lijkt. Of  roept dat u in crypto moet 
gaan handelen om maar wat te noemen. Mijn suggestie is, dat u het 
beter bij uzelf  kunt houden. Wat past bij u? Waar voelt u zich prettig 
bij? Voor mij zijn dat veelal de klassieke trends, trailingstop, ranges 
en pullbacks. En welke indicatoren en parameters? Al gebruikt u 
invullingen op basis van uw geboortedatum. Serieus? Ja echt, het 
maakt namelijk geen fluit uit wat u gebruikt, als het maar bij u past. Ons 
Dashboard biedt u meer dan voldoende houvast en mogelijkheden om 
aan te passen aan uw persoonlijke wensen.  
Als derde reden hebben we de analyseverslaving. Een overload aan 
diepgaande analyses leidt vaak tot slechtere resultaten. 
Voor alle bovenstaande issues is een simpele oplossing. Stel een 
drietal vragen centraal. 1. Voor het innemen van een positie geldt: Is 
de (Dashboard) setup valide? 2. Voor een exit: is het oorspronkelijke 
trade idee nog geldig? 3. Voor het resultaat: resultaten van een 
strategie kunnen doorlopend worden gemeten over een serie 
van minimaal 20/25 trades. Op deze wijze kunt u meer structuur 
aanbrengen, de kans op fouten verminderen, dichter bij uw eigen 
strategie blijven en een beursverslaving buiten de deur houden. (WdB)

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Gewoon geld verdienen......

Heeft u een beursverslaving?

Of bent u een beursverslaafde?

Wolters Kluwer - Kans op topvorming

 Het is spannend boven in het veld. Vorige 
week een witte candle, nu weer een zwarte 
candle met swing +1, waarmee de druk op 
de rode streep op 79,60 wordt opgevoerd. 
Uitstel van correctie of voorbode van een 
breakout? Dat is thans de hamvraag. De 
grafiek oogt allemaal van toppish, dus een 
correctie lijkt voor de hand te liggen. Maar 
eens bezien of de spelers het hier mee eens 
zijn. Volgende week weten we meer. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: een correctie wordt uitgesteld, 
maar blijf alert zolang de rode streep blijft 
liggen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 21, 28 mei 2021

AMG - Bodemstampers actief

Een uitstekend koersverloop, netjes volgens 
de regels van TA. In eerste instantie een 
trendmatige beweging naar 35+, gevolgd 
door een correctie naar 28+. Daar zijn nu 
bodemstampers actief met mogelijk een 
Bullish Engulfing patroon ruim boven de 
FIbo grid en nog ruimer boven de SMA 
lijn. De RSI doet een duit in het zakje door 
op te veren vanaf de 50-lijn. Een nieuwe 
actie beweging van de bulls naar 35+ 
is vooralsnog het meest waarschijnlijke 
scenario. 

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. De groene 
coaching stip is geplaatst. 

BAM - Milde correctie

Met de nodige grilligheid weten de bulls 
de weg omhoog vast te houden. Alle 
indicatoren in een plusstand duiden op 
hogere niveaus, maar toch eerst even een 
milde correctie getuige de tweede zwarte 
candle op rij. Terug naar de 2,10+ zone, 
liefst iets hoger, om daarna de trend te 
vervolgen, dat is vooralsnog het meest 
waarschijnlijke scenario. Voor nu bezien tot 
hoe ver de beren zullen reiken. 

Conditie: Up.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er weer koopkansen voor trendvolgende 
beleggers. 

Brunel - Zijwaarts

Na een geweldige sprint van 5,70 naar 
11,40 is er nu sprake van een zijwaarts 
koersverloop. Een correctie in tijd, een 
zebra grafiek met magere plusstanden 
bij de indicatoren. Het is wachten op een 
duidelijk signaal uit het veld waaruit blijkt 
wie de koers significant kan bewegen. De 
bulls boven 11,42, de beren onder 10+, dat 
zijn de cruciale routepaaltjes. Daar dan 
maar op wachten. 

Conditie: Up.
Coaching: wacht maar aan de zijlijn totdat 
duidelijk wordt wat de spelers van plan zijn. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 21, 28 mei 2021

Forfarmers - Turbulent koersbeeld

Het koersverloop is een klassiek voorbeeld 
van turbulentie en beweging, zoals 
geindiceerd door de sprieten op de bodies. 
Momenteel is een drukke correctie gaande 
richting de SAM lijn op 5,25, swing -8 en de 
RSI licht onder de 50-lijn. Het is wachten op 
bodemstampers op de SMA lijn als opmaat 
voor een vervolg van de grillige trend. 
Onder 5,20+ zullen de beren hun grip 
vergroten. 

Conditie: Correctie.
Coaching: wacht rustig op bodemvorming 
als opmaat voor nieuwe koopkansen. 

Heijmans - Rustige topvorming

Ik zie hogere toppen en hogere bodems op 
de grafiek, in combinatie met lagere toppen  
op de RSI. Deze negatieve divergentie zou 
wel eens voor een diepe correctie kunnen 
zorgen richting de 10+ zone. Er staan 
inmiddels drie zwarte candles, bij deze 
voorgang komende week de swingteller 
naar -1, dan gaat officieel de correctie 
van start. De rode streep op 14,80 houdt 
vooralsnog de bovenkant van het veld op 
slot. 

Conditie: Up.
Coaching: strak monitoren als er 
koopposities uitstaan, er dreigt immers een 
correctie. 

TomTom - Up of Down?

Recent een beweging van 5,58 naar 9,97, 
gevolgd door een afkoeling naar 7,50+, 
waar de spelers thans tot rust komen, 
uiteraard met de SMA lijn als boei en 
houvast. Maar hoe nu verder? Gaan de 
bulls vanaf de SMA lijn opstomen naar 8,46 
en 9,97 daarna? Of pakken de beren de 
handschoen op voor een daling naar 6,81 
en 5,58 daarna? Het is thans niet duidelijk 
wie meer troefkaarten heeft. Even aanzien 
dan maar. 

Conditie: Up. 
Coaching: meer duidelijkheid is gewenst wat 
de spelers van plan zijn. 



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

Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 21, 28 mei 2021

Ackermans van Haaren - Bulls aan de leiding

Sinds novermber laat de koers van 
Ackermans verbetering zien. Na een test 
van de onderkant van de tradingrange rond 
100 werden hogere niveaus gekozen. Aan 
de bovenkant van de range rond 120 volgde 
een hapering, maar inmiddels noteert 
de koers al boven 130. Daarbij staan alle 
indicatoren in de plus. Het target ligt voor 
de bulls rond 145 met een tussenliggende 
hobbel op 140. Enig bezwaar is dat het 
momentum wat lijkt af te nemen. Een 
waarschuwing voor de stieren. 

Conditie: Up
Coaching: koopposities zo mogelijk 
handhaven. Onder grofweg 125 dreigt een 
diepere correctie. 

Barco - Opwaartse beweging intact

Op de maandkaart staat nog een setup 
uit voor Barco. Als we inzoomen op de 
weekgrafiek dan zien we een verandering 
in het koerspatroon de afgelopen 
maanden van lagere toppen en lagere 
bodems naar hogere toppen en hogere 
bodems. De meest recente bodem ligt op 
18+. De dichtstbijzijnde weerstand rond 
24+. Logischerwijs noteert de RSI rond 
overbought, dat zie je eigenlijk altijd na een 
trendomkeer. Voor nu in ieder geval bezien 
of de markt hogere niveaus toestaat. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities blijven 
gerechtvaardigd voor trendbeleggers.

BPost - Magistrale demaragge

Wat een rit zeg. Het lijkt wel een magistrale 
demarrage bergopwaarts in de Giro d’italia.
Vanaf de onderkant van de brede trading 
range rond 8+ werd vijf weken terug een 
fanatieke opmars gestart. Inmiddels staat 
de koers rond 11+, net voorbij een oude 
topzone. Het momentum neemt wat af 
de laatste weken, maar het is geen reden 
voor paniek. Zolang er hogere weekly 
lows gevormd worden kan de rit omhoog 
nog aanhouden. Logischerwijs staan alle 
indicatoren in de plus en is de Up conditie 
valide op het Dashboard. Voor nu het ritje 
dus rustig uitzitten. 

Conditie: Up
Coaching: bij signalen van topvorming wordt 
het wellicht tijd wat winst te nemen.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 21, 28 mei 2021

EUR/USD - Topvorming nabij?

GBP/USD - Adempauze rond de weerstand.

De strijd is onveranderd. Een adempauze 
is zichtbaar rond de topzone 1.4242 die 
inmiddels is bereikt. De vraag is of er een 
dubbele top geplaatst gaat worden of 
dat de uptrend een vervolg krijgt richting 
hogere niveaus. Vooralsnog is de trend 
intact, hogere toppen en bodems markeren 
de weekkaart. Het Pond is tot op heden 
dus sterk. Al met al wordt het mogelijk een 
spannende strijd rond de weerstandzone. 
We zullen zien hoe dat afloopt. 
 
Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn volgens het 
Dashboard nog altijd gerechtvaardigd. Bij 
signalen van topvorming wellicht wat winst 
nemen.

Euro-Bund future - Afdaling nog valide

Verkoopdruk blijft aanhouden in de Bund 
getuige de afdaling van de afgelopen 
weken en de terugval richting de steun op 
167+. Er is sprake van een brede trading 
range tussen grofweg 167 en 176. Deze valt 
binnen de lange termijn uptrend, die is beter 
zichtbaar op de maandkaart. Wellicht kan er 
dus wat bodemvorming ontstaan rond 167. 
Het is dus uitkijken naar signalen van enig 
herstel. Deze week is dat zichtbaar, echter 
het betreft nog slechts een opleving binnen 
een dalende fase.

Conditie: Down.
Coaching: posities aan de short kant doen 
het goed. Straks bij 167+ strak monitoren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Er is een proces van hogere weekly 
highs en weekly lows gaande boven een 
stijgende daily en weekly SMA lijn, dus de 
ondertoon is positief. Swingteller in de plus, 
RSI boven de 50, de UP status is valide. 
De koers heeft echter de weerstandzone 
rond 1,2243 bereikt. Daar kunnen mogelijk 
wat haperingen ontstaan. In geval van 
topvorming is een afdaling mogelijk. Per 
saldo is er immers meer sprake van een 
brede range binnen de lange termijn 
uptrend. Voor nu eerst maar kijken hoe de 
strijd rond 1.2243/1.23+ uitpakt. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities handhaven zolang 
de swingteller doortelt in een positieve 
stand. 
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Chart Navigator - Grondstoffen week 21, 28 mei 2021

Goud - Topvorming nabij?

Vanaf 1.675+ is een herstelfase in gang 
gezet. Rond 1.800 lagen wat oude bodems 
die inmiddels zijn gepasseerd evenals de 
nog licht stijgende SMA lijn. De indicatoren 
staan in de plus, dus op het Dashboard is 
de UP conditie valide. Er ligt ruimte op de 
chart richting krap 2.000, daar liggen de 
oude toppen van november en december. 
Zolang de koers boven 1.800 noteert blijft 
het opwaartse patroon in stand. Voor nu 
bezien of de markt hogere niveaus toestaat.   

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Vinger aan de pols bij de 
1850-1800 zone. Pas op voor topvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De opwaartse beweging is nog intact, maar 
kraakt wel aan alle kanten. De swingteller 
staat weer een tandje hoger op +6, RSI 
opwaarts, de UP status op het Dashboard 
is nog valide, maar het sprieterige 
koersverloop maant tot oppassen. Er is 
ruimte tot de 30+ zone, dus de bulls hebben 
nog even te gaan al is er deze week wel 
een spriet in de maak. Onder in het veld 
ligt de zone rond 22 als uiterst vangnet aan 
de onderkant van de brede range. Al met 
al een wat positiever beeld binnen een wat 
chaotisch speelveld.

Conditie: Up.
Coaching: strak navigeren met koopposities.

Een dikke bearish engulfing stond vorige 
week op de weekkaart van Brent, vergezeld 
van een swingteller in de -1 stand. Die zijn 
inmiddels echter van tafel geveegd. Deze 
week een witte candle en de swingteller 
met een hervatting van de Up status. Het 
topgebied rond 70+ is echter nog niet 
gepasseerd de afgelopen drie weken. 
Onder 60 ligt een diepere correctie op de 
loer. Al met al is het speelveld wat onstuimig 
de laatste weken. 

Conditie: Up. 
Coaching: vinger aan de pols voor lopende 
koopposities.

BrentOil future - Onstuimig koersverloop Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Gestaag omhoog Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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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 in de TA Coaching Rubriek. 

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.
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