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Buiten mag de temperatuur dan wel oplopen tot tropische waarden, op
menig chart zien we ook wat oververhitting en teveel euforie. Het is dan ook
aannemelijk dat we “Lagere beurs temperaturen” gaan zien de komende
weken. Even bijkomen van al het bullengeweld in de afgelopen periode, even
afkoelen, een adempauze, een extra aanloopje, om daarna de draad weer op
te pakken en de trend te vervolgen, zo is het idee.
Correcties aanstaande?
Met de stemming op de aandelenmarkten
is niets mis, menig fonds verkeert in een
uptrend. Maar binnen positief vaarwater is er
altijd ruimte voor wat afkoeling of correctie.
Check de charts van uw favoriete indices
en hoofdfondsen om vast te stellen of de
bulls toe zijn aan een welverdiende pauze.
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week
kies ik voor Aalberts, Aperam, Flow Traders,
Heijmans, OCI en PostNL. Deze charts tonen
aan dat het tijd wordt voor wat afkoeling. Check
de charts of u uitstaande koopposities wellicht
kunt afromen, pas Money Management toe.
Deze week kies ik uit het BNP Paribas Belgie
universum drie titels die aansluiten op het
thema van deze week, te weten D’ieteren,
Sofina en UCB. Tijd voor wat winstnemingen
op deze speelvelden? De sectorkeuze valt op
‘Food & Beverage’ waarvan de index aantoont
dat de bulls nog lekker scoren.
Op de intermarket speelvelden zie ik her en
der forse koersuitslagen. EuroDollar valt rap
terug naar de oplopende SMA lijn, Goud en
Zilver moeten een stevige berentik incasseren,
BrentOil doet een mooie stap voorwaarts in zijn
uptrend en de Euro Bund Future toont weer een
dalingstendens.

Een belangrijk onderdeel van onze TA
Coaching is het overdragen van kennis. Een
brug slaan tussen theorie en praktijk, om als
zodanig actieve beleggers te ondersteunen.
Daartoe vullen we wekelijks de TA Coaching
Rubriek op pagina 12 van de nieuwsbrief
met uiteenlopende onderwerpen. We gaan
iets nieuws toevoegen in deze rubriek, de
zogenaamde indicatorlessen. Regelmatig
zullen we de ins en outs van een veel gebruikte
indicator bespreken, te beginnen met onze
eigen 55SMA trendmeter. Wilt u dat wij uw
favoriete indicator bespreken, laat het ons per
tweet of email weten.
BBB Webinar en Webinar Visie en Tips 2e
helft 2021
Komende week is het weer feest wat betreft
de webinars. Maandag 21 juni om 20:00
uur (let op, niet om 19:30 uur ivm een ander
feestje) staat het BBB Webinar gepland, de TA
coaching sessie voor trendvolgende beleggers.
Zij kunnen zich aanmelden met de link BBB
Webinar. Donderdag 24 juni om 20:00 uur is
er het traditionele webinar Visie en Tips 2e helft
2021 met Janneke, Jim, Koen en Nico. U leest
er alles over (incl. aanmelding) achter de link
Visie en Tips Webinar.
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Bullenlandschap

= kans,

= bedreiging

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls houden uitstekend stand op het
weekveld. Na enkele weken zijwaarts
geschuifel, stomen ze nu verder op richting
de bovenkant van het stijgingskanaal,
keurig begeleid door de indicatoren in een
plusstand. Geen rode strepen in de buurt,
geen overspannenheid, dus er staat de
bulls niets in de weg om lekker te scoren.
De vijfde witte candle op rij is in de maak,
al met al een mooie bullenparade, meer wit
ligt in lijn der verwachting. Onder 720 zal de
opmars haperen.
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ligt het
landschap er prima bij, koopposities kunnen
worden aangehouden.

DAX® index - Kleine candles

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met kleine candles is de voormalige
topzone rond 15.500+ inmiddels
gepasseerd, waarbij de stijgende daily
SMA lijn de opmars al maanden trouw volgt.
Desalniettemin meet spanningsmeter RSI
al geruime tijd standen rond overbought
gebied. De swingteller noteert in de plus en
op het Dashboard prijkt de Up conditie. Een
scherpe blik op topvorming is echter geen
overbodige luxe maar voorlopig blijft de
uptrend overeind.
Conditie: Up.
Coaching: trendvolgende beleggers
overwegen een trailingstop onder circa
14.800, daaronder gaat een diepere correctie
van start.

Bel20 Index - Hobbelen rond voormalige top

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na een periode van een zeer gedegen
opmars nam vorige week de volatiliteit wat
toe, getuige de flinke beweging richting de
voormalige top op 4.201+. Daar is nu wat
hapering zichtbaar. Het all time high, niet
zichtbaar op de chart op 4.750+ ligt nog
een aardig eindje weg, maar wellicht kan
de index toch doorstomen. Er is immers al
maanden sprake van een solide opmars
met een opwaarts koerspatroon. Een
eventuele tussentijdse correctie zal niet al te
veel schade toebrengen aan de opwaartse
trend.
Conditie: Up.
Coaching: de trend kan gevolgd worden met
een trailingstop onder het laatste swinglow
net onder de daily SMA.
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Chart Navigator - Indices
EUROSTOXX50® index - Standvastige opmars

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De uptrend is nog altijd intact. Het oude
high rond 3.850+, tevens de steun, staat
inmiddels ver weg. Er is dus sprake van een
mooi opwaarts patroon van hogere toppen
en hogere bodems. De indicatoren volgen
uiteraard keurig, de swingteller staat op +5
en de RSI kruipt richting overbought terrein.
Kenmerkend is ook de daily SMA, stijgend
en keurig onder de weekcandles. Een prima
trendvolgende indicator. Al met al blijft het
plaatje positief. Pas onder 3.850 ligt een
diepere correctie op de loer.
Conditie: Up.
Coaching: lange termijn spelers kunnen
koopposities handhaven, wellicht onder
3.800 een exit overwegen. Een terugval naar
4.000+ is toegestaan binnen de uptrend.
S&P 500® index - Adempauze

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op 4.050+ is recent een groene streep
neergezet als teken dat er een hogere
bodem is gevormd binnen de langdurige
uptrend die zichtbaar is in de S&P500.
De zone rond 4.000 is dan ook tevens
de referentie voor een correctiefase die
daaronder pas dreigt. Voorlopig ziet het
er technisch dus prima uit voor de S&P.
Daarnaast bevestigen de indicatoren met
positieve standen, een stijgende daily en
weekly SMA, de swingteller keer op keer in
de plus en het Dashboard logischerwijs in
de Up conditie.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers worden op hun
wenken bediend. Rustig de trend blijven
volgen dus.
Sectorkeuze SX3P: Food & Beverage - Wanneer wat topvorming?
Er is sprake van een langdurige opmars
vanaf 675 zonder significante correcties op
een enkele zwarte candle na. De topzone
op 800+ lijkt gepaseerd. Spanningsmeter
RSI noteert logischerwijs al lange tijd in
overbought gebied. Enige topvorming is
dus niet uit te sluiten, het lijkt immers wel
weer tijd voor een tikje terug. Zover is het
nog niet. Op het Dashboard blijft in ieder
geval de Uptrend voorlopig valide.
Conditie: Up.
Coaching: een stabiele opmars, pas bij
signalen van topvorming wellicht wat
koopposities afbouwen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Adyen - Zebra grafiek

= kans,

= bedreiging

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met gevoel voor dramatiek weten de bulls
de beren van zich af te schudden, althans
charttechnisch gezien. De indicatoren
staan er slapjes bij, ze tonen wel aan
dat de uptrend nog valide is en dat een
upswing naar 2150 en hoger kan worden
vervolgd. Want dat is vooralsnog het meest
waarschijnlijke scenario, tenzij de bulls
verder verslappen en onder de SMA lijn
duiken. Wij gaan er vanuit dat zij begrijpen
wat wij van hen verwachten.
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn te
overwegen. Bij zwaardere witte candles zijn
er uitbreidingsmogelijkheden.

AEGON - Matige correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Onlangs is er getopt op 4,24 en 4,15 en
ligt er een bodem op 3,64+. Dit zijn de
kantelpunten op het korte termijn speelveld
waartussen de strijd zich afspeelt. Geen
overtuigende stappen van beer of stier,
wat dat betreft is de correctie mild, de
swingteller noteert licht in de min. Het
is even aanzien hoe lang de spelers op
dit krappe speelveld blijven hangen en
wie als eerste de koers door een van de
kantelpunten drukt.
Conditie: Correctie.
Coaching: kijk even de kat uit de boom,
wacht maar op een overtuigend signaal.

Ahold - Uitbraakfase

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 24+
met daarna een pullback tot aan de SMA
lijn om de uitbraak te valideren. Dat zijn de
gewenste stappen. De bulls zijn goed op
weg, dat is wel duidelijk.
Conditie: Up.
Coaching: in de overgangsfase is het
gerechtvaardigd om alvast wat koopposities
in te nemen. Na een pullback zijn er
additionele koopkansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Akzo Nobel - Pullback is volgende stap

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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, en dat laten de stieren nog niet
toe zo te zien. De RSI stuurt hier wel op aan,
de swingteller schiet ook al lekker op, dus
topvorming komt steeds dichterbij.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, maar blijf alert, want een
pullback lijkt aanstaande.

Arcelor Mittal - Beren in de aanval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de afgelopen weken schurkten de bulls
tegen de rode streep op krap 28,00 met
de intentie door te breken. Maar deze week
laten ze de kop hangen. Ze vallen terug
in een solide zwarte candle waarbij de
swingteller in een correctiestand springt.
Terug naar de Fibo grid die rond 23+ tot
21+ in het veld ligt. Op zich een normale
correctie, het is wachten op een nieuwe
hogere bodem, waarna de bulls het stokje
weer kunnen overnemen. Zo luidt het
scenario.
Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers kunnen
overwegen deels wat winsten te verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - Bulls goed in het zadel
De bulls blijven heer en meester op dit
speelveld. Recent een vervelende berentik
tot 214+, maar dat wisten de bulls goed te
pareren. Inmiddels staat de swingteller op
+ 4 en worden records scherp gesteld,
jawel, de bulls stormen door. De RSI blijft
achter, maar dat lijkt nog geen effect te
hebben op de bullenparade. Met deze
voortgang staat er binnenkort 300 op de
borden. Niet eerder dan onder 260 zijn de
bulls toe aan een pauze.
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers is en blijft
het een uitstekend speelveld. Turbulentie
lijkt wel aan te zwellen, hou daar rekening
mee.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ASML - Nieuwe records

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week wordt de trend opnieuw
vervolgd met een mooie witte candle,
swingteller een tandje hoger naar +4 en de
RSI weer opkrullend ruim boven de 50-lijn.
Records worden scherp gesteld, er is vrij
baan voor de bulls die nu op de indicatoren
moeten navigeren. Gaan we binnenkort
600 zien? Het ziet er wel naar uit. Zolang
de candles wit kleuren blijven de bulls
aan zet, dat moge duidelijk zijn. Hoeveel
troefkaarten hebben ze nog?
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ligt de
grafiek er uitstekend bij, koopposities
kunnen worden aangehouden.

ASR Nederland - Gezonde correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De recent gestarte correctie vanaf circa
37,50 krijgt deze week een matig vervolg
met een magere witte candle en de
swingteller een tandje lager naar -3. De RSI
prikt onder de 50-lijn en raakt bijna de OSlijn, dus bodemvorming lijkt aanstaande. De
koers bereikt de Fibo grid, dus bodemen in
de buurt van 32+ tot 30+ zou prima passen
in het trendplaatje. Dus de beren mogen
nog even hun spel spelen, daarna moeten
de bulls het stokje overnemen.
Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er weer koopkansen voor trendbeleggers.

BESI - Heftige strijd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De upswing is in volle gang, stevige
turbulente stierenstappen, geen
overspannenheid, ruimte tot 76,70, daar
wordt het wederom spannend. Dat is in
het kort mijn commentaar op het huidige
koersverloop. Gezien het felle koersritme
zou het goed kunnen dat er getopt gaat
worden bij 76,70, waardoor een bovenlijn
ontstaat van een trading range. Terug naar
krap 58,00 om daar de onderlijn te vormen
zou dan de volgende stap moeten zijn. Of
is dit teveel fantasie?
Conditie: Up.
Coaching: lift mee naar de rode streep, daar
even goed oppassen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Iets meer bullenpret

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Wekenlang heb ik gesproken over de
trading box met de bovenrand op 150+.
Ik wil dat charttechnische beeld verlaten
en overstappen op een meer trendmatige
beweging, omdat het toch lukt om
schoorvoetend een proces van hogere
toppen en hogere bodems neer te zetten.
Anders gezegd, er vloeit meer positief
sentiment in de chart, meer richting,
meer trend. De bulls betreden inmiddels
‘uncharted territory’ , records worden
scherp gesteld, zij moeten nu navigeren op
de indicatoren.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden en zelfs
uitbreiden, zo luidt de coaching overweging.

Heineken - Nieuwe bullenaanval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de afgelopen weken zag het er naar uit
dat een correctie zou plaatsvinden richting
de Fibo grid. Maar deze week laten de
bulls duidelijk merken wie de touwtjes in
handen heeft. Niet verder dippen dan 96+
om direct daarna de aanval op de rode
streep op 100+ te heropenen. De Up status
is weer terug, maar gaat het lukken om de
rode lijn te slechten? Zo ja, dan komt er
ruimte vrij tot 103+. Zo nee, dan dreigt er
een dubbele top. Spannend dus, er op of er
onder voor de bulls.
Conditie: Up.
Coaching: even goed oppassen als
er additionele koopposities worden
ingenomen.

IMCD - Zijn de bulls moe?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Enige hapering zichtbaar in de
bullenparade met thans 135+ als eerste
rode streep in het veld. Alle indicatoren
netjes in de plus, dus een vervolg van de
upswing lijkt aannemelijk. Maar dan moet
wel de rode lijn worden geslecht. Lukt dat
niet, dan is een stap terug naar de 120 zone
goed mogelijk, zelfs afdalen naar 110 is
toegestaan, zonder dat de trend in gevaar
komt. Kortom, adempauze of niet, dat is
thans de vraag. Komende week weten we
meer.
Conditie: Up.
Coaching: gezien de lichte vermoeidheid bij
de bulls is het te overwegen om deels wat
winsten veilig te stellen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ING - Stieren raken vermoeid

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Met de swingteller op +8 en een zwarte
candle wordt topvorming aangewakkerd als
opmaat voor een afkoeling richting de Fibo
grid op 9+ tot 8+. De trend is solide, die
komt niet direct in gevaar”, zo luidde vorige
week mijn commentaar. Ik hoef hier weinig
aan toe te voegen. Mogelijk deze week
opnieuw een zwarte candle met swing +9
en een afzwakkende RSI. De beren slijpen
hun messen, zij willen de koers naar de
Fibo grid drukken, zo lijkt het.
Conditie: Up.
Coaching: uit hoofde van Money
Management kan overwogen worden meer
winsten te verzilveren.

Just Eat Takeaway - Rebound pogingen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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. Witte candles zijn dan
gewenst en niet een twijfelachtige Doji
candle zoals deze week. De bulls moeten
zich meer vermannen om de rebound voort
te kunnen zetten.
Conditie: Rebound.
Coaching: wellicht voor de rebounders
wat kansen, voor trendbeleggers is er
vooralsnog weinig eer te behalen.

KPN - Volatiel berengeweld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De beer laat zich opnieuw goed zien en
horen. Weer een zwarte candle, swingteller
op -5 en een wegzakkende RSI bevestigen
de correctiestatus. De grote Fibo grid
indiceert mogelijke bodemvorming rond
2,55 tot 2,42, waarna de trend weer kan
worden vervolgd. Althans, dat is het meest
waarschijnlijke scenario. Dus laat de beer
maar even zijn gang gaan. Bodemvorming
is aanstaande als een witte candle
verschijnt, zo luidt de spelregel.
Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er weer koopkansen voor trendbeleggers.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
NN Group - Haperende stieren

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“De RSI ligt er spannend bij en stuurt wel
aan op wat afkoeling. Ook de rode streep
op 42,51+ kan remmend werken. Iets terug
naar 39,65 is geen probleem, hieronder
gaat een diepere correctie van start”, zo
meldde ik onlangs. En zo geschiedde
het, althans de afdaling naar de groene
streep. Nu is de vraag of de bulls op tijd
terugkomen om een trading-range-achtige
configuratie intact te laten, of dat zij onder
uit het smalle stijgingskanaal vallen. Laten
we het even aanzien.
Conditie: Correctie.
Coaching: wacht op wit voor nieuwe
koopkansen, zo luidt de coaching
aanbeveling.

Philips - Bulls aan zijden draadje

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het zag er eerder naar uit dat de koers
netjes zou opveren vanaf de groene streep
en SMA lijn rond 43+. Maar de beren
laten dat niet zomaar toe. Ze slaan terug
en zorgen voor een volatiele kleefcandle
aan de SMA lijn. De bulls zijn nog niet
verslagen, maar ze moeten wel alle zeilen
bijzetten om niet in de afgrond te storten.
Bij koersvorming onder de SMA lijn met een
losse candle zullen de beren genadeloos
toeslaan. Alleen een witte candle op de
SMA lijn kan de bulls in leven houden.
Conditie: Correctie.
Coaching: bij een witte candle op de SMA
lijn zijn er koopkansen.

Prosus - Erop of eronder

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het blijft een penibele situatie voor de bulls.
Zij moeten alle zeilen bijzetten om een
trendbreuk af te wenden. Ze staan nu met
hun candle’s nipt onder de licht oplopende
SMA lijn, maar dat is niet voldoende. Ze
moeten met een solide witte candle boven
de gemiddelde lijn prikken om kans te
maken op een nieuwe upswing. Als dat
binnenkort niet gebeurt, dan dreigt er wel
degelijk een dalende trendfase. Onder
de groene steunstreep op 81,77 zullen de
beren flink toeslaan.
Conditie: Rebound.
Coaching: wellicht verstandig om te wachten
totdat de koers boven de SMA wordt
gedrukt.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Schoorvoetend verder

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Schoorvoetend vervolgen de bulls hun
weg naar hogere niveaus op ‘uncharted’
gebied. Altijd even wennen als je nieuw
terrein betreedt, toch? De RSI blijft achter,
dus dat kan voor wat berendruk gaan
zorgen als opmaat voor een correctie naar
de groene streep op 59+. Maar zolang er
hogere highs worden geplaatst ziet het
plaatje er hoopvol uit. De candle van deze
week kleurt mogelijk zwart, een vergissing
van de stier of slechts een adempauze?
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, maar hou de beer in de
gaten.

RELX - Bulls goed in de race

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Opstomen naar 22,36, die rode lijn
verpulveren om als zodanig ruimte te
krijgen richting de 24+ zone, dat is hun
opdracht. Deze week een mooie opzet
met witte candle en swing +1, komende
week wederom wit, het liefst boven de rode
streep”, zo schreef ik vorige week. Ik kan
hierop voortborduren met de melding dat
ook deze week een mooie witte candle
wordt geplaatst, swingteller een tandje
hoger, de bulls goed op stoom.
Conditie: Up.
Coaching: prima speelveld voor
trendvolgende beleggers. Zij mogen hun
koopposities aanhouden en zo mogelijk
uitbreiden.

Royal Dutch Shell - Bulls in de aanval

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Langzaam maar zeker vergroten de
bulls hun grip op het speelveld. Met een
derde witte candle op rij, de swingteller
op +2 en een opverende RSI is de Up
status valide en zetten de bulls de aanval
in op de rode streep op 18,52+. Het
proces van hogere toppen en hogere
bodems kan hierdoor aan kracht winnen.
Turbulentie kan aanzwellen, maar dat zal
het charttechnische beeld niet wijzigen.
Voor nu bezien of de bulls hun weg kunnen
vervolgen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, meeeliften naar 18,52+ is
het idee.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Signify - Eindelijk een berentik

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In mijn vorige commentaar wees ik reeds
op aanstaande topvorming, gevoed door
de RSI die met een OB downcross dreigde.
Deze week wordt hier gehoor aan gegeven,
de spelers plaatsen een Bearisch Engulfing
patroon als eerste stap in een mogelijke
correctie die kan aanhouden tot aan of in
de Fibo grid op 46+ tot 41+. Een gezonde
afkoeling, de afstand met de SMA lijn mag
worden verkleind. Voor nu dan ook bezien
tot hoever de beren zullen zakken, waarna
de bulls weer in actie mogen komen.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers betrachten
enige terughoudendheid nu de bulls een
adempauze inlassen.

Unibail Rodamco - Uitbraak in volle gang

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vorige week een duidelijk signaal uit het
stierenkamp, een overtuigende witte candle
met de swingteller op +7. Deze week een
mager vervolg met een kleine zwarte
candle en +8 op de teller. Tijd voor een
korte correctie naar de 71,50 passage, de
bovenkant van de oude consolidatie, nu als
steun te testen. Daar bodemen zal de bulls
aansporen de trend een extra impuls te
geven. Kijk eens wat een ruimte er is als de
terugtest succesvol verloopt!
Conditie: Up.
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen
voor trendbeleggers. Hou wel rekening met
een aanstaande terugtest van het 71,50
niveau.

Unilever - Bulls vervolgen hun parade

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Maar de bulls haperen in hun parade bij
de rode streep op 50+. Een zebra chart
doemt op als stabilisatie in de uptrend.
Dus een uitbraak boven 50+ ligt voor de
hand. Als dat lukt kan de rally worden
vervolgd richting de 52+ zone”, zo meldde
ik vorige week. En zie, de bulls kiezen voor
een vervolg van hun rit. Swingteller reeds
op +8, maar met de huidige inspanningen
moet het haalbaar zijn om de 52+ zone te
bereiken. Hup bulls, extra stootje graag!
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden. Even oppassen wat er bij
52+ gaat gebeuren.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 24, 18 juni 2021

Wolters Kluwer - Bulls stevig in het zadel

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week stomen de bulls lekker door
op ‘uncharted territory’, ze zijn nog nooit
zo hoog geweest. De RSI ligt er ijzersterk
bij, dus een mogelijk aanstaande correctie
zal mild zijn. Geen rode strepen in de
nabije omgeving, dus er is vrij baan voor
de spelers. Ook voor de beer, die mogelijk
een tik gaat uitdelen richting 80,00. Alles
overziende een uitstekend speelveld met
prima scoringskansen voor beide partijen.
Conditie: Up.
Coaching: zolang de candles wit kleuren
blijven de bulls aan zet.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Indicatorles 1: de 55 SMA lijn
We starten een nieuwe serie in de TA Coaching Rubriek, waarin we
regelmatig een interessante technische indicator onder de loep leggen
voor een gedegen uitleg en praktische toepasbaarheid. We beginnen
met de 55SMA lijn, maar eerst een klein stukje proza over indicatoren.
Indicatorklasse
In de gereedschapskist van de technische analist zijn drie vakken
ingeruimd voor indicatoren, ofwel metertjes die objectief kunnen
meten hoe het is gesteld met de conditie van het koersverloop. Zo zijn
er trendindicatoren, ofwel de richtingmeters. Tweede vak is voor de
spanning- en sentimentmeters, het derde vak is gevuld met volume
gerelateerde indicatoren.
Ik gebruik de 55SMA indicator om inzicht te krijgen in trendrichting
en trendsterkte. De Simple Moving Average (SMA) heeft een goeie
balans tussen valse signalen en lagging, waardoor je de significante
koersbewegingen goed kunt volgen. Dit laatste hangt sterk af van de
gebruikte parameter, ofwel de lengte van de MA. Ik gebruik het Fibo
getal 55 omdat deze invulling goed werkt op meerdere tijdvensters.
Het voldoet prima bij de volgende signaleringen.

Indicatorles.....

Indicatorles

Objectieve trendmetingen.....

Belangrijkste signaal is de crossover van de koers met de SMA
lijn. Een upcross impliceert de start van een stijgende trend, een
downcross impliceert de start van een dalende trend. Vervolgens
wordt duidelijk wat de conditie is, ofwel trendstatus. Trend kun je dan
ook het beste omschrijven als ‘richting’.
De SMA lijn voldoet prima als dynamische trendlijn, geen strakke
rechte lijn zoals bij de klassieke trendlijn, maar een glooiende lijn, die
zorgt voor bodems in de uptrend en toppen in de downtrend.
Als laatste indicatie wil ik noemen de trendintensiteit, ofwel de sterkte
van de trend. Hoe sterk is het proces van hogere toppen en hogere
bodems, of andersom? Hoe sterk is de richtinggevoeligheid? Dit alles
komt tot uiting in de hellingshoek van de SMA lijn. Hoe steiler de lijn,
hoe sterker de trend. Een vlakke SMA indiceert geen trend maar een
trading range.
12
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 24, 18 juni 2021

Aalberts - Topvorming boven in het kanaal
Al tijdenlang staan de bulls aan het roer
op dit speelveld. In een redelijk rechte
streep stuwen ze de koers omhoog, maar
ze raken nu enigszins vermoeid. Een rode
streep op 47+, een zwarte candle en een
afketsende RSI sturen aan op topvorming
met aansluitend een correctie tot mogelijk
de 40 zone, gelijk aan de onderkant van het
stijgingskanaal. De swingteller schiet reeds
in een minstand, dus de beren willen hun
druk opvoeren.
Conditie: Correctie.
Coaching: de correctiestand noopt tot enige
terughoudendheid bij trendbeleggers.

Aperam - Rust aan de top
In de afgelopen zes weken zit er weinig
schot in het koersverloop. Schommelen
rond 45+ met wat uitschieters naar 48+
en 44+, relatief rustig aan het front. De RSI
toont enige negatieve divergentie, dus dat
zou aanleiding kunnen zijn voor wat extra
berendruk. Wegzakken naar de 40- of
35+ zone is zeer wel mogelijk, zonder dat
de trend in gevaar komt. Bodemen rond
40 zou prima passen in de serie hogere
toppen en hogere bodems. Of breken de
bulls gewoon boven de rode streep?
Conditie: Correctie.
Coaching: uit hoofde van Money
Management is het te overwegen
koopposities enigszins te verkleinen.

Flow Traders - Mooie golfbeweging
Het koersverloop kenmerkt zich door
glooiende bewegingen omhoog en omlaag.
Per saldo een opwaartse beweging mt
nu wat haperingen bij de rode streep op
36,85. Kleine zwarte candles, mogelijk
deze week de swingteller naar een -1 stand
en een licht afvlakkende RSI sturen aan
op een milde correctie richting de groene
streep op 33+. Onder dit lijntje is een
diepere dip mogelijk tot krap 30,00. Voor nu
bezien of de beren daadwerkelijk hun grip
gaan vergroten.
Conditie: Up.
Coaching: enige terughoudendheid is op
zijn plaats nu er een milde correctie dreigt.
Kopen op zwakte blijft wel de gewenste
strategie.
13
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 24, 18 juni 2021

Heijmans - Terug naar Fibo
U ziet aan de stippellijnen op de candles
en de RSI dat er sprake was van negatieve
divergentie. Dit heeft onlangs geleid tot
een correctie die nu nog gaande is. Zwarte
candles, swingteller een tandje lager naar
-3 en de RSI rap dalende naar de 50-lijn.
Dit zou kunnen leiden tot een afdaling naar
de FIBO grid die rond 11,70 tot 9,80 in
het veld ligt. Daar bodemen zou de bulls
moeten aansporen om de trend nieuw
leven in te blazen. Zover is het nog niet,
eerst bezien wat de beren verder van plan
zijn.
Conditie: Correctie.
Coaching: Na een succesvolle correctie zijn
er weer koopkansen voor trendbeleggers.

OCI - Dubbele top in de maak?
De bulls zijn heer en meester op dit
speelveld, ze springen van terras naar
terras, als u begrijpt wat ik bedoel. Nu
wordt hun gebied begrensd door 20 steun
en 23 weerstand, met wel de intentie
van de bulls om de rode streep onder
druk te zetten. Met het koersritme van
de afgelopen periode is het aannemelijk
te veronderstellen dat de koers gaat
zigzaggen tussen de genoemde
kantelpunten. Zo ja, dan zijn thans de beren
aan de beurt.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun
posities aanhouden. Onder 20,00 wel
overwegen om wat winsten te verzilveren.

PostNL - Schitterende trend
Wat een geweldige trend, inlijsten zou
ik zeggen. Maar een trend kent ook zijn
afkoelingen en correcties en daar ziet het
er thans naar uit. Drie zwarte candles,
swingteller naar -1 en de RSI afbuigend van
de OB-lijn zijn hiervoor verantwoordelijk.
De afstand met de SMA lijn mag worden
verkleind, even dippen naar de Fibo grid op
3,99 tot 3,37 komt de trend ten goede. Dus
voor nu de beren de ruimte geven, na een
hogere bodem mogen de bulls het stokje
weer overnemen.
Conditie: Correctie.
Coaching: gezien de correctiestand mag
overwogen worden wat winsten veilig
te stellen. Kopen na een correctie is de
aangewezen strategie.
14
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 24, 18 juni 2021

D‘Ieteren - Mogelijk correctie binnen uptrend
Recent brak de koers boven 90+ en werd
een stevige candle richting 102 zichtbaar.
Daar volgde een adempauze en op dit
moment is er wat topvorming zichtbaar.
Per saldo past een correctie prima binnen
de opwaartse trend die al lange tijd valide
is. Alle indicatoren staan logischerwijs in
de plus dus de Up conditie is valide op
het Dashboard. Vooralsnog is het nu dus
spannend of er een correctie volgt en of
er dan ook weer keurig gebodemd gaat
worden in de zone rond 90+.
Conditie: Up
Coaching: koopposities zo mogelijk
handhaven. Na een terugval additionele
koopkansen.

Sofina - Lichte haperingen
Even leek er sprake van topsignalen. Er was
immers een ‘railroadtrack’ candlepatroon
in de maak, maar inmiddels kiest de markt
alweer hogere niveaus. De koers noteert
rond 360 na een opmars vanaf maart, met
een minimale adempauze rond 300+ in de
langdurige uptrend. Een eventuele correctie
past binnen het patroon van hogere toppen
en bodems en brengt niet al te veel schade
toe. Gezien het magere topje rond 320,
lijkt dat de eerste richtlijn bij een eventuele
correctie. Zo ver is het dus nog niet, al zijn er
wel wat haperingen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden, maar
bij meer verkoopdruk wellicht wat winst
veiligstellen.
UCB - Dapper herstel
Eind vorig jaar hadden we reeds een oogje
op UCB. Dat bleek te vroeg waarna de
afdaling een vervolg kreeg. En dan gaat
het plotseling heel hard. De koers heeft
de zone rond 75 de afgelopen maanden
verder aangestampt en vorige week volgde
een uitbraak boven 79+. Voor achterblijvers
zou het fijn zijn als de koers iets corrigeert,
bijvoorbeeld richting de daily SMA en
voorliggende topzone rond 79/80, waarna
een hogere bodem de verbetering in het
sentiment moet valideren. Even aanzien dus.
Conditie: Rebound, herstel.
Coaching: na een dip wellicht instapkansen
anticiperen op een verdere verbetering.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Aangewakkerde Dollar sterkte

= kans,

= bedreiging

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Een exit signaal op het Dashboard
voor longspelers. Wellicht dus wat winst
nemen.” Het coaching commentaar was
vorige week een duidelijke waarschuwing.
Afgelopen dagen heeft de FED gesproken
en daarmee de sterkte van de USD
duidelijk aangewakkerd. Het is de vraag
hoe lang de afdaling duurt en wanneer er
een opleving volgt. Vooralsnog liggen er
wat referentiepunten waarbij charttechnisch
de zones rond de ‘ronde’ getallen 1,16/17/18
het meest in het oog springen. We zullen
zien.
Conditie: Correctie / Down
Coaching: het is zoeken naar
bodemvorming om het herstel te kunnen
spelen.
GBP/USD - Flinke tik

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ook het Pond ontkwam niet aan een
afdaling. Een flinke downcandle staat op
de weekgrafiek. Het patroon van hogere
toppen en hogere bodems is nog intact,
maar dan moet er wel snel gebodemd
worden. Op dit moment staat alles in de
min. De steunzone ligt op 1.3669, maar
charttechnisch zou het mij niet verbazen als
er in de huidige zone wat bodemvorming
zou plaatsvinden. Hoe dan ook, de spelers
zullen eerst moeten laten zien dat de
afdaling lang genoeg heeft geduurd.
Conditie: Correctie
Coaching: bij signalen van bodemvorming
zijn wellicht nieuwe posities te overwegen.

Euro-Bund future - Herstel ingezet

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het Dashboard is voor de weekgrafiek
gedraaid en de herstelfase is derhalve
van kracht. Op krap 170 is een bodem
gevormd aan de onderkant van de brede
trading range. Het dalende patroon lijkt in
ieder geval afgerond nu ook de daily SMA
opwaarts is doorbroken. Er ligt technisch
voldoende ruimte voor een koersstijging
richting 178. Afhankelijk van de (rente)
ontwikkelingen kunnen we wellicht weer
hogere koersen zien.
Conditie: Rebound.
Coaching: een positiever beeld. Offensieve
koopposities zijn mogelijk voor de Bund. Wel
strak blijven navigeren.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Rappe afdaling

= kans,

= bedreiging

week 24, 18 juni 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Afgelopen week kozen we voor een exit van
de maandpositie in Goud. Achteraf is het
altijd makkelijk, maar het bleek prima timing.
Het opwaartse patroon van hogere toppen
en bodems is verlaten. Wellicht dat er in
de huidige zone nog wat bodemvorming
zichtbaar wordt, voor enig herstel, maar
voorlopig zijn daarvan nog geen signalen.
Op het Dashboard staat nu dan ook de
Down conditie, alle indicatoren staan
immers in de min. Eerst maar kijken of er nog
signalen van bodemvorming opduiken.
Conditie: Down
Coaching: koopposities zijn niet langer
gerechtvaardig.

Zilver - Chaotisch beeld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Het opwaartse patroon binnen de brede
trading range tussen de steunzone 22+ en
de weerstand 30+ is nog nipt intact, maar
kraakt wel aan alle kanten. Al met al dus een
hoop twijfels bij een blik op de chart.” Dat
was vorige week het commentaar. Achteraf
is de twijfel terecht. Deze week keldert
de koers immers rap omlaag, terug in de
brede range tussen grofweg 22 en 30. Het
koersbeeld blijft dus onstuimig en chaotisch.
Mogelijk is er rond de steunzone nog wat te
doen voor koopjesjagers.
Conditie: Correctie
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd.

BrentOil future - Topsignalen?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De uptrend is intact maar er dreigt wel
wat topvorming en correctie, getuige de
spike die deze week gevormd is. Vorige
week reeds een swingteller op +9 in de
derde upserie. De top op 76,53 ligt binnen
bereik, het lijkt charttechnisch dan ook wel
enigszins logisch dat er wat topsignalen zijn.
Wellicht volgt een tikje terug naar de zone
rond 70. Eerst maar kijken of het proces van
topvorming meer vorm krijgt.
Conditie: Up.
Coaching: lopende koopposities handhaven.
Bij signalen van topvorming in de zone rond
76 wellicht wat winst nemen.

17

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

Chart Navigator

Wie is Nico Bakker?

Ik ben technisch analist met visuele analyse
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik
op een eigen specifieke wijze naar markten en
koersontwikkelingen kijk. Ik doe veel research
op dit gebied, geef trainingen en workshops
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit
laatste doe ik vooral aan de hand van columns,
commentaren en analyses op bekende
beleggings-websites. Daarnaast mag ik
regelmatig spreken op seminars en congressen
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via
Twitter (TheDailyTurbo).
Ik benader de technische analyse vanuit
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het
beleggingslandschap met mijn Dashboard
Beleggen in kaart te brengen en actieve
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen.
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn
informatie doet. Als er dan een mooi rendement
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd.
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als
coach. In mijn rol als coach staat denken en
handelen in termen van waarschijnlijkheden
centraal. Anders gezegd, het definiëren van
scenario’s is de basis voor een verantwoorde
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een
discipline die niet mag ontbreken.
Naast marktbeelden schetsen en routes
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen
een rol spelen. Met diverse uitspraken en
beeldspraken geef ik in presentaties en
workshops aan hoe emotie en discipline als rode
draad tussen de oren van beleggers loopt.
Ik heb mee mogen helpen de technische
analyse in Nederland een gezicht te geven en
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere
inzichten over het voetlicht te brengen, in de
veronderstelling dat u daar als actieve belegger
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uw voordeel mee kan doen.
Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor
Technische Condities, Turbo Tijd Setups,
dagelijkse Coaching Video’s, TA aanbevelingen
en Breaking News, en op twitter.com met naam
TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde
uit het oog.......
Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears
gemutst zijn. U wilt weten waar significante
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt.
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht
te hebben in de route die u als belegger kunt
afleggen, ofwel wat geeft het Dashboard aan
signalen af?

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

In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator
omschrijf ik van veel financiële titels de
technische conditie, afgeleid van subjectieve
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de
markten en fondsen met een min of meer vaste
marktlens, om u als belegger door het financiële
landschap te coachen. Naast de informatie in
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende
technische bevindingen, tips en suggesties op
de website www.bnpparibasmarkets.nl.
De Chart Navigator vervult ook een rol als
vraagbaak. Interessante onderwerpen,
uitspraken, patronen, beeldspraken en
indicatoren uit de technische analyse passeren
de revue in de TA Coaching Rubriek.
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bnpparibasmarkets.nl
Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd
aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het
doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel
of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven
diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch analist en consultant. De
beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële
instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen,
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC geen
invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend.
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

19

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

