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Het gaat nog steeds prima met de koersen op de aandelenvelden, al dan 
niet terecht, het gebeurt gewoon. Toch blijven de marktomstandigheden 
zeer bijzonder, dus je zou de vraag kunnen stellen “Bluffen de bulls?”. 
Is het slechts uiterlijke schijn als prelude voor een tweede dip of zijn de 
fundamenten stevig genoeg om de euforie te rechtvaardigen? Check de 
charts, want daarin zit het antwoord verscholen. 
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Van rebound naar breakout?
De bulls houden goed stand, ze vervolgen hun 
rebound en her en der gaat de rebound al over 
in een breakout beweging omdat de SMA lijn 
opwaarts wordt gepasseerd. Gaan er nieuwe 
weekly uptrends van start? Check uw favoriete 
charts bij de indices en hoofdfondsen of  dit 
reeds het geval is. 
Als te doen gebruikelijk zal ik van zes 
Midkappers of  Small-cappers de grafiek 
duiden. Deze week kies ik voor  Arcadis, Basic 
Fit, Corbion, Fagron, Flow Traders en Pharming. 
Stuk voor stuk interessante plaatjes met 
mogelijk wat correctie bewegingen. Kijk, lees 
en oordeel of  u in actie wilt komen.
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week, te 
weten Dieteren, Econocom en Sofina. Drie titels 
waarvan de charts laten zien dat topvormers 
actief  zijn, waardoor correcties aanstaande 
lijken. Verzilver maar wat winst.
Op de intermarket speelvelden zie ik 
interessante koersbewegingen. Zo probeert  
EUR/USD een nieuwe weekly uptrend te 
starten, Goud en Zilver stabiliseren in een 
trading range configuratie, Brentoil bereikt 
de Fibo grid in zijn rebound fase en de Euro 
Bundfuture in zwaar gevecht met de SMA lijn, 
teneinde een trendomkeer af  te wenden. 

Ik heb geen onderzoek gedaan onder mijn 
Followers om vast te stellen hoe de verdeling 
over de leeftijdsgroepen is. Mijn idee is dat 
zowel jong als oud goed vertegenwoordigd 
is. Maar ik werd onlangs zeer verrast door 
een superjeugdige fan, een meisje van 9 jaar, 
Dao-Lin, prachtige naam, die mij even haarfijn 
uitlegde wanneer je geen ‘sjort’ op de Dow 
moet doen. Ik wil u onze Twitter conversatie niet 
onthouden, geniet er van in de TA Coaching 
Rubriek. Geen zware kost dit keer, maar een 
leuk stukje proza van aanstormend trading 
talent. Doe uw voordeel er mee!

TA Coaching Webinars
In de huidige periode van ‘afstand houden’ 
is het natuurlijk geweldig dat we actieve 
beleggers toch ‘live’ kunnen coachen middels 
onze TA Coaching Webinars. Zo verzorgen we 
elke donderdag om 12 uur een Lunch Webinar, 
vooral bestemd voor de korte termijn belegger, 
want de focus is op de dagchart. Elke maand 
is er het Bakker’s Bull Bear (BBB) webinar met 
de focus op de weekkaart, dus interessant voor 
middellange termijn trendbeleggers. En dan 
nog de incidentele webinars, veelal vanuit de 
studio met meerdere analisten. Alle geplande 
en uitgezonden webinars vindt u terug in het 
BNP Webinar overzicht. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/
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AEX-Index® - Keren of passeren

De verlenging van de rebound heeft de 
index inmiddels tot nipt boven de SMA 
lijn op 560 gestuwd. Maar hoe nu verder?  
Droogt de rebound hier op en pakken de 
beren hun kans om een dalende trend te 
starten? Of gaat de rebound naadloos over 
in een breakoutbeweging als eerste stap 
in een nieuwe uptrend? De indicatoren 
sturen aan op de tweede optie, hetgeen 
impliceert dat 600+ in het vizier komt. Voor 
nu dus bezien waar de markt voor kiest. De 
kleur van de komende candle kan uitsluitsel 
geven. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebound spelers mogen hun 
posities aanhouden, maar hou de vinger aan 
de pols. 

DAX® index - 13.000 in het vizier

De licht dalende SMA is opwaarts 
doorbroken. De oude topzone van vorig 
jaar zomer wordt daarmee geëvenaard. 
Er ligt ruimte tot circa 13.000 punten, maar 
het zou niet verbazen als de euforie wat 
afneemt. Alle indicatoren staan fier in de 
plus, swingteller op +3 en de RSI boven de 
50 zone. Eerst maar kijken of de bulls verder 
doorstomen. Het oogt allemaal wel wat 
fragiel.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities blijven 
gerechtvaardigd. Bij zwarte candles 
eventueel wat winst nemen. 

Chart Navigator - Indices       week 23, 5 juni 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Door naar de SMA

Het herstel heeft de oude bodemzone 
rond 3.400 punten gepasseerd, net onder 
de licht dalende SMA lijn die nu als eerste 
weerstandzone in de weg ligt voor de 
bulls. Enige topvorming is niet uit te sluiten. 
Het charttechnische beeld ziet er redelijk 
overspannen uit. Maar zolang de candles 
wit blijven en de bulls hogere niveaus 
afdwingen is alles mogelijk. Mocht er wel 
wat topvorming ontstaan dan is een terugval 
richting 3.200 punten mogelijk. 

Conditie: Support.
Coaching: koopposities mogelijk nog 
aanhouden tot er signalen van topvorming 
verschijnen. 

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 - Wanneer een top?

De index noteert inmiddels boven het 
vlakke koersgemiddelde zo rond 3.000 
punten en derhalve is de Up conditie valide 
op het Dashboard. Er ligt ruimte tot circa 
3.200 punten, daarna tot het high op 3.393 
punten. Zolang het patroon van hogere 
toppen en bodems in stand blijft, is het 
beeld positief voor de index. Daarbij zijn de 
highs van enkele weken terug rond 2.900 
punten van belang.  Voor nu bezien of de 
bulls hun opmars verder doorzetten. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de koers boven 
grofweg 2.900 noteert. 

DOW JONES index - Kantelpunt bereikt

Circa zeven weken kwam de koers niet veel 
verder dan krap 25.000 punten. Inmiddels 
zien de bulls het toch wat zonniger in, 
getuigde de opwaartse doorbraak van de 
tussenliggende horde en de stevige witte 
candles die worden neergezet. Het herstel 
bereikt nu het koersgemiddelde. Enige 
terugval is toegestaan binnen de rebound, 
maar zolang het niveau rond 24.500, oftewel 
de body zone van de voorliggende candles, 
intact blijft, is het beeld positief. Daaronder 
ligt immers een vervolg van de downtrend 
op de loer. 

Conditie: Support.
Coaching: bestaande reboundposities 
kunnen worden aangehouden totdat er 
signalen van verkoopdruk zichtbaar worden.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                         week 23, 5 juni 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Sterke opmars

De bulls veerden sterk op vanaf de bodem 
op 2.300+ en passeerden met wat moeite 
de zone rond 3.000 punten. De afgelopen 
week stoomden ze krachtig verder richting 
de oude bodems van vorig jaar en thans 
komt de SMA zone rond 3.400 punten in 
beeld. Een potentieel kantelpunt waar de 
markt mogelijk kan besluiten om te toppen. 
Het zou charttechnisch in ieder geval niet 
misstaan. Een terugval heeft daarbij ruimte 
tot 3.000 punten. Voor nu de bulls maar 
blijven volgen.

Conditie: Support.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de candles wit blijven.

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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ABNAMRO - Hoopvol herstel

In de afgelopen twee weken een witte 
candle, deze week opnieuw wit met de 
stappenteller op 3. Zowaar een hoopvol 
herstel richting de Fibo grid die op 9,98 tot 
12,60 in het veld ligt. Het is een eerste stap 
in zo mogelijk een significante countertrend 
beweging. Zou de afstand met de SMA 
lijn daadwerkelijk flink ingekort kunnen 
worden of is het maar een slappe poging 
van de bulls om te herstellen? We volgen 
hun verrichtingen, vooralsnog gaat het de 
goede kant op. 

Conditie: Support.
Coaching:  rebound posities mogen worden 
aangehouden zolang de candles wit 
kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Bulls raken vermoeid

Een van de best presterende fondsen 
in Corona tijd, dat mag wel worden 
opgemerkt. Een fiere bullenparade zonder 
overspannenheid, swingteller naar +9, 
de bulls goed op stoom. Maar let op, de 
afstand met de gemiddelde lijn is erg 
groot, getuige ook de MRI candles. Het 
wordt langzaamaan tijd voor topvorming 
met aansluitend een dip richting de SMA 
lijn. Dat moet dan een hogere bodem 
opleveren, waarna de bulls de gelegenheid 
krijgen de trend te vervolgen. Voor nu dus 
uitzien naar een berencandle. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Prima opmars

“Thans tonen de bulls enige activiteit, maar 
of zij de Fibo grid binnen kunnen treden is 
zeer de vraag. Het zou wel een dappere 
zet zijn”, zo besloot ik vorige week mijn 
commentaar. En zie, een dappere stap 
voorwaarts naar de 50% Fibo op 2,91. 
Houden de bulls vol voor een vervolg naar 
3,25 en wellicht de SMA op 3,52? De RSI 
kan voor roet in het eten zorgen door niet 
boven de 50-lijn te kruisen, hou daar even 
rekening mee. Een extra aanloopje naar 
2,60 is toegestaan. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: voor trendbeleggers en 
rebounders ziet het plaatje er hoopvol uit. 
Zoek naar geschikte aankoopmomenten. 

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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Akzo Nobel - Rebound mogelijk ten einde? 

“Zouden de bulls op kunnen stomen naar 
de SMA lijn op 77+ om daar dan te toppen? 
Zou een mooie stap zijn. Het is in ieder 
geval spannend, want het moment van 
topvorming komt steeds dichterbij, zo lijkt 
het”, zo schreef ik vorige week. Welnu, de 
bulls hebben de SMA lijn aangetikt met een 
witte candle met de swingteller op +9 en 
de RSI boven de 50-lijn. Topvorming zou 
nu goed kunnen om daarmee de rebound 
af te ronden, waarna de beren het stokje 
kunnen overnemen. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Moeizaam verloop

“Vooralsnog flink gespartel, veel beweging 
en minder trend. Al met al een wispelturig 
plaatje. We zien uit naar een duidelijk 
signaal waaruit blijkt wie de koers 
overtuigend van zijn plaats kan duwen”, 
zo meldde ik vorige week. Welnu, zonder 
overtuigend enthousiasme stuwen de 
bulls de koers richting de 24,00 zone. 
De indicatoren in een plusstand zorgen 
voor ondersteuning, de weerstandzone 
kan onder druk worden gezet. Maar eens 
bezien wat er dan gaat gebeuren. 

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd, de UP status is immers 
valide. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Lichte stierendrang

Plussen en minnen wisselen elkaar af, 
er zit weinig schot in het koersverloop, 
wapenstilstand tussen rood en groen op 
respectievelijk 10,80 en krap 6,00. Dat 
is de bevinding als ik naar de chart kijk. 
Een trading range achtige configuratie in 
afwachting van een nieuwe significante 
beweging hetgeen buiten de genoemde 
kantelpunten het geval is, dat moge 
duidelijk zijn. De bulls tonen enig 
enthousiasme om de rode lijn op te zoeken. 
De Fibo lijnen zitten hen wel in de weg.  

Conditie: Down. 
Coaching: bescheiden rebound posities 
zijn te overwegen.Boven 10,80 zijn er 
additionele 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


6 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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ASR Nederland - Lekkere rebound

Langzaam maar zeker wint de rebound aan 
kracht. Deze week tonen de bulls immers 
veel enthousiasme, mede gevoed door 
de swingteller en de RSI. De 50% Fibo lijn 
op krap 28,00 is bereikt, nu wordt 30+ de 
volgende uitdaging. Dan wordt het weer 
spannend, want bij de SMA lijn kan de 
rebound opdrogen, dat weet u.  Dat is van 
latere zorg. Voor nu de verrichtingen van de 
bulls volgen, meer witte candles liggen in 
lijn der verwachting. 

Conditie: Rebound / Support.
Coaching: koopjesjagers hebben hun slag 
geslagen, zij volgen met belangstelling de 
bullenparade. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Bulls denderen door

Het zag er even naar uit dat bij 292+ een 
dubbele top geplaatst zou worden, maar 
deze week geven de bulls te kennen nog 
even door te willen gaan met hun parade. 
Zij bevinden zich op ‘nieuw terrein’, altijd 
spannend om dan met de indicatoren te 
moeten navigeren. Er is ruimte voor meer 
stijging, maar er dreigt ook een negatieve 
divergentie op de RSI, veelal een prelude 
voor een scherpe correctie. Maar niet 
eerder dan bij een zwarte candle kunnen 
de beren zich laten zien en horen. 

Conditie: Up.
Coaching:  trendbeleggers houden de 
vinger aan de pols, pas op als er een zwarte 
candle verschijnt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI -  Bulls stomen door

De ondertoon op dit speelveld is positief, 
getuige de plusstanden bij de indicatoren. 
De UP status is valide op het Dashboard 
en krijgt deze week een extra impuls omdat 
de 109+ weerstand wordt uitgenomen, 
hetgeen nodig was om de uptrend te 
kunnen vervolgen richting 123+. Nu bezien 
wat de spelers bij die rode lijn gaan doen. 
Een dubbele top lijkt niet ondenkbaar, 
maar doorstomen voor een hogere top 
op ‘uncharted territory’ is ook een optie. 
Binnenkort weten we het.

Conditie: Up. 
Coaching:  koopposities mogen worden 
aangehouden, vinger aan de pols bij 123+ of 
bij een zwarte candle. 

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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DSM - Uitbraak?

Gaat het nu eindelijk lukken om de 116-118 
weerstandzone te slechten om aansluitend 
de uptrend een nieuwe impuls te geven 
en nieuw terrein te verkennen? Deze week 
wordt de ATH immers scherpgesteld maar 
wel met de swingteller op +9. Dit laatste 
kan het addertje onder het gras zijn. Toch 
mogelijk een valse uitbraak? Zo ja, dan 
moet de koers rap met een zwarte candle 
onder 116+ worden gedrukt. Blijft dit uit dan 
liggen hogere niveaus in het verschiet. 

Conditie: Up.
Coaching: als er nog wat restant posities 
uitstaan dan mogen die strak worden 
gevolgd. Pas ook even op bij het openen 
van nieuwe koopposities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Corrigerende berentikken 

Met opnieuw een zwarte candle geven de 
bulls een flink stuk van hun terreinwinst 
terug, maar ze zijn nog niet verslagen. 
Formeel is een correctiestand valide, terug 
naar de SMA lijn op 167+ om daar te 
bodemen om vervolgens de volatiele trend 
te vervolgen. Dat is vooralsnog het meest 
waarschijnlijke scenario. Voor nu bezien tot 
hoever de beren zullen reiken, ze hebben 
nog even de ruimte. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht op de bodemstampers 
voor nieuwe EL kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Dapper herstel

Met een forse witte candle gaan de bulls er 
ook deze week rap vandoor. Ze bevinden 
zich inmiddels in de Fibo grid, er is ruimte 
tot krap 90,00 om verder te rebounden. 
De RSI doet nu ook mee door boven de 
50-lijn te kruisen, de swingteller noteert 
inmiddels op +3. Met deze voortgang wordt 
binnnenkort de gemiddelde lijn bereikt en 
dan moet blijken of de rebound opdroogt of 
doorschiet in een breakout beweging. Dus 
straks een spannend scenario bij de 90,00 
passage. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: koopjesjagers hebben hun slag 
geslagen, goed gedaan, zij houden nu twee 
handen aan het stuur, want het gaat wel rap. 

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 23, 5 juni 2020

ING - Dapper herstel

Het gaat de goede kant op met het 
koersbeeld, dat wil zeggen, de rebound 
wint aan kracht. Swingteller op +4 en de 
RSI rap opkrullend maken het mogelijk 
dat de FIBO grid op 6,77 tot 8,35 binnen 
handbereik is. De afstand met de SMA 
lijn wordt in ieder geval flink ingekort, 
hetgeen de spanning onder in het veld 
doet verminderen. Maar het berengevaar 
is geenszins verdwenen, er is nog steeds 
de dreiging van een lagere top onder de 
SMA lijn. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebounders zien dat de koers de 
Fibo grid nadert, extra alertheid is geboden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Mooie bullenparade

“Komende week swing +9 kan aansturen 
op topvorming, hetgeen impliceert dat de 
huidige breakout niet krachtig is. Echter, 
zolang de candles wit kleuren, voeren de 
bulls de regie. Al met al een spannende 
fase”, zo schreef ik vorige week. Welnu, 
swing +9 staat er maar wel zo mogelijk 
met een witte candle, dus van topvorming 
is vooralsnog geen sprake. Het zou goed 
kunnen dat na komende week gewoon 
weer een upswing van start gaat, de RSI 
biedt hiertoe veel ruimte. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Volg goed de swingteller om 
zo mogelijk winsten te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Topvorming bij 100? 

“Hamvraag is uiteraard wat de spelers 
gaan doen bij de rode streep op 100+. 
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”, zo meldde  ik 
onlangs.  Welnu, de markt maakt nog geen 
duidelijke keuze. Topvorming is nog steeds 
mogelijk, maar een uitbraak sluit ik niet uit 
gezien de stierenstoot deze week. Even 
aanzien dan maar.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities deels afromen, pas 
Money Management toe in deze fase. 

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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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Spannende overgangsfase

Het is hangen en wurgen voor de bulls 
nipt boven de SMA lijn. Ze moeten alle 
zeilen bijzetten om de beren van zich af te 
schudden. Ze worden daarbij ondersteund 
door de indicatoren, zij het dat de 
swingteller al op +9 staat, dus de breakout 
boven de gemiddelde lijn is zeer broos. Het 
is dan ook de vraag of er daadwerkelijk een  
nieuwe uptrend van start kan gaan. Witte 
candles boven 40+ zijn hiertoe gewenst. 
Bij koersvorming onder 40,00 vervagen de 
positieve vooruitzichten aanzienlijk. 

Conditie: Up. 
Coaching: vinger aan de pols als er 
koopposities uitstaan, de bulls overtuigen 
niet. 

NN Group - SMA lijn in zicht

Met veel gevoel voor dramatiek weten de 
bulls op te stomen naar de SMA lijn op 
30+, tevens gelijk aan de 3e Fibo lijn, het 
ultieme niveau voor een rebound zou je 
kunnen zeggen. Als de markt het daar 
mee eens is moet er komende week een 
zwarte candle verschijnen om topvorming 
aan te wakkeren. Daarna zullen de beren 
proberen het stokje over te nemen, tenzij 
het lukt om de SMA lijn opwaarts te kruisen. 
Al met al een spannende fase. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: strak navigeren als er rebound 
posities uitstaan, er kan immers topvorming 
optreden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bluffen de bulls? 

De bulls komen enthousiast van hun 
plek om verder te rebounden in de Fibo 
grid tot 2,24 of 2,36. Swingteller in een 
ruime plusstand en de RSI opkrullend 
tot boven de 50-lijn ondersteunen de 
herstelbeweging van de bulls. Binnenkort 
moet blijken waar er getopt gaat worden 
om daarmee de rebound af te ronden. De 
beren zullen dan de dalende trend een 
nieuwe impuls willen geven. Of gaan de 
bulls ons verrassen met een trendomkeer?
Bluffen de bulls of niet?   

Conditie:  Support. 
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden zolang de candles wit kleuren 
en de swingteller doortelt. 

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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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 witte 
candle als hernieuwde poging van de stier 
om de koers boven de SMA te prikken. 
Swingteller en RSI helpen mee, de Up 
status is valide op het Dashboard, maar 
overtuigend is het allemaal niet. Boven de 
rode streep op 21,72 zijn de stieren los voor 
een nieuwe uptrendfase. 

Conditie: Up.  
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Boven 21+ meer EL 
kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Toch een stierenstoot

Hortend en stotend vervolgen de bulls hun 
rebound. De 50% Fibo lijn op krap 42,00 
is bereikt, kunnen ze door naar 45+?  De 
indicatoren herbergen een verdere stijging, 
vooral de RSI kan voor een extra impuls 
zorgen. Dus meer witte candles zijn goed 
mogelijk, maar dan toch binnenkort de 
beruchte hamvraag “wat gaan de bullen 
doen bij de SMA lijn?”. Laten we nu eerst 
de reboundparade verder gadeslaan en 
bezien of de bulls kunnen doorstomen. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: uitstaande rebound posities goed 
monitoren, bij de SMA lijn extra alert zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Tikkie terug

“De spriet op de body is langer dan 
gebruikelijk, dus dat zou kunnen duiden 
op enige vermoeidheid bij de bulls, zeker 
nu de body  zwart kleurt deze week. Enige 
topvorming en afkoeling lijkt aanstaande. 
Terug naar de 75+ zone zou goed kunnen”, 
zo schreef ik vorige week. U ziet dat de 
bulls inderdaad een stap terug doen. Ik 
heb de Fibo grid ingetekend om te kunnen 
indiceren dat rond 70,00 of uiterlijk 61,00 
bodemvorming verwacht mag worden. De 
swingteller op +9 kan overigens bijdragen 
aan topvorming en correctie. 

Conditie: charttechnische correctie.
Coaching:  Exit Long overwegingen in 
afwachting van nieuwe koopkansen. 

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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Unibail Rodamco - Sterke stierenzet

Het eerder geplaatste dubbele 
bodempatroon op 40+ krijgt deze week 
een prima vervolg (de groene Coaching 
Stip heeft zijn effect gehad zo te zien). Met 
een forse witte candle gaat de rebound 
van start, de Fibo grid op 76+ tot 97+ 
kan worden opgezocht. De afstand met 
de SMA lijn wordt hierdoor aanzienlijk 
verkleind, maar pas op, topvorming onder 
de SMA zal de downtrendfase bevestigen. 
Voor nu de verrichtingen van de bulls 
verder gadeslaan. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebounders kunnen overwegen 
koopposities aan te gaan. Hou rekening met 
een kleine terugslag. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Herstelpoging houdt aan

Deze week proberen de bulls het tij verder 
te keren door opnieuw een witte candle 
te plaatsen met de swingteller op +2. Dit 
impliceert dat er een hogere bodem wordt 
geplaatst waardoor er zicht is op een 
zogenaamde W-recovery. Verder opstomen  
in de Fibo grid en zo mogelijk door naar de 
SMA lijn is een haalbare koersroute. Mocht 
de koers daarentegen terugvallen onder 
43+, dan vervalt het rebound scenario en 
kunnen de beren opnieuw hun gang gaan. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebound kansen dienen zich aan. 
Op 47,45 ligt wel een beertje te loeren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Rebound poging 

De witte candle van deze week zorgt 
voor een mooie impuls waardoor mogelijk 
een W-recovery aanstaande is. Een 
hogere bodem op 13,43 impliceert een 
verzwakking van de downtrend en de 
start van een rebound richting de Fibo 
grid op 16,60 tot 20,55. Een dappere 
poging om het sentiment te keren. Van een 
trendomkeer is vooralsnog geen sprake, 
dat is pas boven 22,60 het geval. Hoe het 
ook zij, verbetering is aanstaande, de bulls 
mogen het proberen. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: koopjesjagers zien hun kansen 
nu een rebound is gestart. 

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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Ik werd onlangs zeer verrast door een superjeugdige fan, een meisje 
van 9 jaar, Dao-Lin. Ik wil u onze Twitter conversatie niet onthouden, 
geniet van het proza van aanstormend trading talent.

“Beste meneer, kunt u mij vertellen hoe ik een goeie analist wordt om 
te traden? Mijn mama doet het ook en ik wil alleen net zo goed als u 
worden. Heeft u voor mij een hele goeie tip? dank u wel meneer”.

“Wat een aardige vraag...ik zou zeggen begin alles te lezen en te 
volgen wat er op mijn website staat, dan begrijp je mijn methodiek. En 
hoe doet je mama het? Is zij succesvol? Dan kun je haar ook volgen”. 

“Hoi Nico. Ik ben het weer Dao-Lin uit groep 6 en ik ben 9 jaar. Van 
af  januari leert mama mij traden.  En ik weet al uit mijn hoofd hoe 
de meeste beurzen heeten en uit welk land ze komen. Dow Jones 
zit in New York en mama noemt mij voor de grap ook wel Dao-Jones 
in plaats van Dao-Lin. Ook weet ik wat een bear markt is en een bul 
markt en ik leer nu de zijwaartse trent. Mama en ik hebben net samen 
uitgerekend en mama maakt gemiddeld 7/10 winst. Vind u dat goed? 
En 2 dagen geleden heeft mama verlies gemaakt met de DAX booster 
sjort en de dow booster sjort. Ik vond dat mama dat niet goed deed 
en een vout maakte bij lange daalingen en stijgingen. moest zij toen 
niet de trent opwaarts volgen omdat de Dax toch ineens omhoog ging? 
Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. O jaaa, ik heb uw laatste lunch 
webinar gezien. En ik kijk ook naar uw filmpjes op Youtube. Ik wil later 
ook gaan traden en ik hoop dat ik net zo goed word als u”.

“Hoi Nico, ik vind het super cool dat u iets wil schrijven met mij als 
voorbeeld. Op school heb ik geleerd dat je van proberen kan leren. 
Daarom wil ik het niet alleen leren maar ook proberen. Nou en daarom 
heb ik gevraagd of  mama vanmorgen de brent olie booster sjort wilde 
kopen. Mama vont het leuk en goed van mij en nu staan wij een beetje 
op winst. Nou ik moet weer gaan hockeyen. Doei Nico en ik ga vrijdag 
uw verhaal wel lezen en uitprinten want voor mijn spreekbeurt ga ik het 
gebruiken want mijn onderwerp is traden. Ok doei van Dao-Lin”. 
Gebruik teksten met toestemming van schrijfster en haar mama. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Jong geleerd....

Jong geleerd......

Aanstormend talent.....

Wolters Kluwer - Felle berentik 

Het gaat er nogal wispelturig aan toe op dot 
speelveld. Lange candles, afwisselend wit 
en zwart zorgen voor onrust. Deze week 
mogelijk een Bearish Engulfing patroon 
als felle berentik, waardoor het positieve 
sentiment een deuk oploopt. De trend 
komt niet in gevaar, dat is onder 64+ het 
geval. Het is even aanzien tot hoever de 
beren zullen reiken en wanneer de bulls 
terugkomen om de uptrend een nieuwe 
impuls te geven. 

Conditie: Resistance / Correctie.  
Coaching: wacht op de terugkeer van de 
bulls voor nieuwe of additionele koopkansen. 

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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Arcadis - Keren of passeren bij de SMA

Net als bij vele andere fondsen zien we 
op deze chart de prima rebound vanaf de 
11,90 dubbele bodem tot aan de SMA lijn 
bij 17,80. Ook hier dus de hamvraag: wat 
gaan de bulls doen? Keren of passeren bij 
de SMA lijn. Gaan we een breakout zien of 
nemen de beren het stokje over? De candle 
van komende week moet uitsluitsel geven 
welke optie de spelers zullen kiezen. Boven 
17,80 is er ruimte tot 24+. Blijft de koers 
onder de SMA hangen dan dreigen de 
beren met een downtrend.  

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebounders houden de vinger 
aan de pols en stellen op tijd hun winsten 
veilig. 

Basic-Fit - Sterke rebound

Ook deze week een witte candle als 
vervolg van de rebound die onlangs is 
gestart met de swingteller op +3. De RSI 
raakt de 50-lijn, dus dat kan remmend 
werken. Even afkoelen tot 20+ om daarna 
de rebound te vervolgen richting 26+ 
tot krap 28,00, zo luidt de verwachting. 
Het moge duidelijk zijn dat er meer moet 
gebeuren om de trend te keren. Voor nu 
bezien of de rebound nog een staartje krijgt 
of dat er nu reeds getopt gaat worden. 

Conditie: Rebound.
Coaching:  rebounders loeren op het juiste 
moment om de winsten veilig te stellen. 

Corbion - Tijd voor een dip 

De koers verloopt nogal grillig maar wel met 
een positieve ondertoon met momenteel 
kans op topvorming en correctie. Dat is 
in het kort de bevinding als ik de chart 
beoordeel. Mogelijk deze week een mager 
Bearish Engulfing patroon, swingteller 
naar -1 en een afzwakkende RSI. Kortom, 
tijd voor een correctie richting de SMA 
lijn die rond 29,00 in het veld kronkelt. 
Turbulentie blijft groot, dus hou rekening 
met zwiepende koerssprongen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: een neutrale positie is 
gerechtvaardigt, wacht maar op een hogere 
bodem voor nieuwe koopkansen. 

     = kans,  = bedreiging



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

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)   week 23, 5 juni 2020

 Fagron -  Aarzeling in de trend

Al geruime tijd worden de candles boven 
een fier opkrullende SMA lijn geplaatst, dus 
de ondertoon is wel goed op dit speelveld. 
Maar toch zie ik deze week een hapering 
bij de bulls. Ze willen toppen bij 21+ getuige  
het Bearish Engulfing patroon tegen de 
rode streep. Dit behelst dan een lagere top 
en daarmee een verzwakking van de trend. 
Terug naar de 20+ zone of zelfs de SMA op 
18+ is toegestaan, zonder dat de trend in 
gevaar komt. Voor nu bezien tot hoever de 
beren zullen reiken.  

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers is het even 
een pas op de plaats, kopen op zwakte lijkt 
de juiste strategie. 

Flow Traders - Toppen en dippen    

In een rechte streep van 18,66 naar 32,80 
is een geweldige prestatie van de bulls. 
Maar daarna deden ze het rustiger aan. 
Stabiliseren rond 32,00 met mogelijk deze 
week de swingteller in een correctiestand, 
hetgeen de opmaat kan zijn voor een dip 
naar de Fibo grid op 27+ tot 24+. De RSI 
stuurt ook aan op lagere koersen, dus voor 
nu bezien of de beren hun grip kunnen 
vergroten en waar er binnenkort wordt 
gebodemd.

Conditie: Correctie.  
Coaching: trendbeleggers wachten op een 
hogere bodem voor nieuwe koopkansen. 

Pharming - Bulls in correctiestand

De koers zwiept met grote bewegingen 
over het speelveld met 1,60+ en 0,70+ als 
cruciale krijtstrepen van een brede trading 
range. Momenteel staat de koers iets boven 
de middenlijn met de indicatoren in een 
correctiestand, dus de beren kunnen hun 
druk opvoeren. Of zij helemaal teruggaan 
naar de onderste krijtstreep valt te bezien, 
maar zolang de candles zwart kleuren en 
de swingteller in het rood staat, hebben de 
beren de touwtjes in handen. 

Conditie: Correctie / Resistance. 
Coaching: enige terughoudendheid is 
gewenst nu de koers licht terugvalt. 
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D‘Ieteren - Top nabij?

De bodemzone rond 55/57 ligt binnen 
bereik. Deze week is een spike met zwarte 
candle in de maak. De oude steun lijkt 
dus nieuwe weerstand te worden. Zet de 
topvorming door en volgt een correctie 
richting 50, of is het slechts een kortdurende 
adempauze? Dat zal de komende week 
moeten blijken. Een dip naar 50 zou 
charttechnisch zeker niet misstaan en 
kansen aanreiken voor achterblijvers. 
Voor nu het proces van topvorming verder 
volgen. Als een top uitblijft, kunnen de bulls 
verder naar 60+.

Conditie: Up.
Coaching: wellicht wat winst afromen. 
Nieuwe instapkansen na een eventuele dip 
richting 50.

Econocom - Oude steun, nieuwe.....

.... weerstand? De oude bodems van 2018 
en 2019 rond circa 2,25, werden recent 
neerwaarts doorbroken waarna een 
afdaling volgde richting 1.371. De hogere 
bodem op 1,60 is de afgelopen weken 
verder aangestampt en een opleving heeft 
de koers deze week weer tot circa 2,20 
gebracht. Enige verkoopdruk is mogelijk 
rond het kantelpunt. Desondanks staan de 
indicatoren nog in de plus. Al met al een 
spannende strijd. Boven 2,25 ligt er ruimte 
tot circa 2,40 waar de dalende SMA lijn te 
vinden is. 

Conditie: Support.
Coaching: bestaande reboundposities 
strak bewaken en mogelijk wat afromen bij 
verkoopdruk.

 Sofina - Uitkijken voor topvorming

Er zijn ook gewoon fondsen die nieuwe All 
time highs neerzetten, zoals bijvoorbeeld 
Sofina. Vorige week ruim 250+. Deze week 
er net onder met een zwarte candle in de 
maak, een ‘Hanging Man’ candle patroon. 
Wellicht een voorbode van een afdaling. 
Charttechnisch is een terugval toegestaan 
richting circa 225, zonder schade aan te 
brengen aan het patroon van hogere toppen 
en bodems. Al met al blijft het beeld dus 
positief voor het aandeel.   

Conditie: Up.
Coaching: lopende koopposities desgewenst 
wat afromen bij meer topvorming. De rode 
Stip is geplaatst als alert. 

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Kwetsbare opmars

GBP/USD - Sterk herstel

Na het aanstampen van de niveaus 
rond 1.20+ ging een rappe opmars van 
start, waarbij de topzone rond 1,2650 
is bereikt. Daar ligt tevens de dalende 
SMA zone. Er ligt ruimte voor een stijging 
richting 1.28 waar nogal wat oude bodems 
liggen. De indicatoren draaien in de plus, 
waardoor nipt de Up conditie valide is op 
het Dashboard. Vanwege het onstuimige 
beeld hecht ik daar niet al te veel waarde 
aan. De krijtstrepen zijn belangrijker in het 
technische valutaplaatje.

Conditie: Up.
Coaching: de opwaartse beweging 
volgen totdat er signalen van verkoopdruk 
ontstaan. Strak navigeren dus, 1,2800 is het 
voorlopige koersdoel.

Euro-Bund future - Volg de chart

Vanaf de top op krap 175 is een correctie 
gestart die thans de SMA zone neerwaarts 
doorbreekt. In het rentespel weegt het 
‘risico’ voor de markt schijnbaar hoger 
getuige de afdaling. Hoe dan ook, nu 
een koers rond 170, en daaronder ligt de 
steunzone rond 167,40 als vangnet voor 
de markt. Alle indicatoren in de min en de 
downconditie is valide op het Dashboard. 
Voor nu de afdaling dus blijven volgen. 

Conditie: Correctie/Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd. Bestaande shortposities 
strak volgen. Wellicht rond de steun wat 
winstnemen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aan beweging geen gebrek de laatste twee 
weken, en dan voornamelijk omhoog. Flinke 
witte candles markeren de chart en de 
koers bereikt de 1,1400 zone. Daarboven 
liggen nog de spike toppen op 1.1495 en 
1.1570. Tja en nu? Bij topvorming is wellicht 
een terugval naar circa 1,1100 mogelijk 
of zelfs 1,1000. Feit is dat het er allemaal 
wat kwetsbaar uitziet. Voor nu de opmars 
blijven volgen.

Conditie:  Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden tot er verkoopdruk zichtbaar 
wordt.

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 23, 5 juni 2020

Goud - Haperingen

Het beeld verzwakt wat voor Goud, deze 
week een zwarte candle met kleine spriet 
aan de onderkant die inmiddels onder 
de daily SMA reikt. Nog geen paniek, 
aangezien de koers nog boven 1.700 
noteert, maar heel overtuigend ziet het 
er niet uit. De swingteller staat in de min, 
spanningsmeter RSI heeft het zwaar net 
boven de middenlijn. Het ontbreekt dus aan 
power bij de bulls, zo lijkt het. Pas onder 
grofweg 1.680 krijgt een correctie meer 
vorm.

Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities wellicht wat 
afbouwen.

Zilver - Enige terugval

Inmiddels is de topzone rond 19+ bereikt. 
Een terugval is zichtbaar deze week, met de 
zwarte candle richting de SMA zone rond 
17, die wellicht als springplank kan dienen 
voor de bulls. In ieder geval een mooi punt 
waar wellicht wat beleggers terugkeren. 
Voorlopig staat de swingteller nog in de 
plus.  Kortom uitkijken naar signalen van 
bodemvorming. Op het Dashboard blijft de 
UP conditie valide. Voor nu de dip verder 
afwachten.

Conditie: Up.
Coaching: wellicht nieuwe koopposities ter 
overweging bij signalen van bodemvorming 
rond 17.

BrentOil future - Fibonacci horde bereikt

De opmars vanaf de bodem op 18,13 is nog 
altijd in volle gang. De 38,2% Fibonacci 
rond 40 is bereikt en staat onder druk. Alle 
indictoren staan in de plus, dus de Support 
conditie blijft valide op het Dashboard. 
Indien de zone rond 40 opwaarts 
doorbroken wordt, is de oude bodemzone 
rond 47 het volgende koersdoel. Bij 
verkoopdruk is enige terugval toegestaan 
mits de bulls wel een hogere bodem weten 
te vormen boven circa 30. Voor nu bezien of 
de bulls doorpakken. 

Conditie: Support (rebound).
Coaching: reboundposities kunnen worden 
aangehouden. Bij verkoopdruk wellicht wat 
winst verzilveren. 

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


