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De nervositeit zwelt aan op de aandelenvelden nu er een spannende strijd 
gaande is rond menig SMA lijn als trendvolgende indicator. Lange witte en 
zwarte candles wisselen elkaar in rap tempo af, hetgeen een zogenaamde 
“Zebra grafiek” oplevert als dit spel verder wordt gespeeld. Geen makkelijke 
fase met al dat gezwiep, het is even niet anders. Twee handen aan het stuur 
en strak navigeren, wees op uw hoede, laat u niet verrassen. 

Chart Navigator 
19 juni 2020

Hangen en wurgen
Afwisselend witte en zwarte candles 
weerspiegelt de grilligheid bij de spelers. 
Turbulentie kan aanzwellen, voorzichtigheid is 
geboden. Kijk op uw favoriete charts van  de 
indices en hoofdfondsen of  er zebra grafieken 
in ontwikkeling zijn en waar de bijbehorende 
kantelpunten liggen. 
Als te doen gebruikelijk zal ik van zes 
Midkappers of  Small-cappers de grafiek 
duiden. Deze week kies ik voor  Altice, Arcadis, 
Basic-Fit, Corbion, Fagron en OCI. Stuk 
voor stuk zebra grafieken met onderhuids 
koopkansen als de spelers bereid zijn de 
spartelfase af  te ronden.
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week, te 
weten Barco, Colruyt en Melexis. Drie titels uit 
ons België universum waarvan de charts laten 
zien hoe heftig de strijd is rond de gemiddelde 
lijn. Kijk, lees en oordeel zelf.
Op de intermarket speelvelden is er van alles 
te beleven. Zo mag EUR/USD een pullback 
plaatsen richting 1,11+, Goud en Zilver tonen 
een positief  getinte nervositeit in hun uptrend, 
Brentoil hapert enigszins in de rebound fase 
en de Euro Bundfuture wil moeizaam de 
uptrendfase een nieuwe impuls geven. 

De euforie blijft aanhouden, toch wel bijzonder 
in deze marktomstandigheden, maar goed, de 
markt heeft altijd gelijk, toch? De euforie wordt 
nog eens aangewakkerd door zogenaamde 
Eiland patronen op menig dagchart, waardoor 
de rebound op de weekgrafiek een extra impuls 
krijgt. De stieren doen er nog een schepje 
bovenop. Hoe zien die Eiland patronen er uit? 
Officeel heten ze Island Reversal patronen. In 
de TA Coaching rubriek zal ik een uitgebreide 
toelichting geven op deze interessante en ook 
betrouwbare koerspatronen. 

Webinar ‘Visie & Tips 2020’ 
Op 25 juni is het weer zover, het traditionele 
webinar ‘Visie & Tips’ met Janneke, Jim, Koen 
en Nico.  Moeten beleggers rekening houden 
met een koufront in de tweede helft van het jaar 
of  blijven alle seinen op groen staan op het 
Damrak? En welke beursgenoteerde fondsen 
in Amsterdam houden na de herstelrally de 
wind in de rug in de komende maanden? 
Kortom, een fundamentele en technische blik 
op de markten wereldwijd met interessante 
discussies, standpunten en verwachtingen. 
Uiteraard ontbreken de concrete 
beleggingstips niet. Wilt u de sessie met de 
experts niet missen, schrijf  dan hier in, dan 
heeft u een mooie plek in het virtuele theater. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/30130/visie-en-tips-tweede-helft-2020/
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AEX-Index® - Zware SMA strijd

Er is thans sprake van een spannende 
overgangsfase, waarin de bulls mogen 
proberen hun positie te handhaven. De 
candle van deze week kleurt vooralsnog 
wit, dus de rebound kan nog een staartje 
krijgen richting de SMA op krap 560, 
mogelijk tot aan de rode streep op 573+.  
Maar pas op als er hierna weer een zwarte 
candle verschijnt, waardoor een zebra 
grafiek zichtbaar wordt, dan zal topvorming 
aanzwellen. Voor nu eerst bezien tot hoever 
de bulls kunnen reiken.  

Conditie: Up. 
Coaching: de rebound kan nog even 
aanhouden, restant rebound posities strak 
monitoren. 

DAX® index - Jojo bewegingen

Een forse  witte candle opgevolgd door 
een vrijwel net zo lange zwarte candle en 
weer een witte kaars, alle klevend aan de 
SMA lijn. Dat is de bevinding momenteel 
op dit speelveld. De indicatoren staan in 
een plusstand, dus de bulls zouden het 
voordeel van de twijfel moeten genieten, 
maar of zij dat gaan uitspelen is uiteraard 
de vraag. Dan zal er deze week een witte 
candle moeten verschijnen boven de SMA 
op 12.126. Vooralsnog ziet het er hoopvol 
uit, maar ik zie ook de contouren van een 
zebra grafiek en dat is minder plezierig. 

Conditie: Up.  
Coaching: lastige fase rond de SMA lijn, 
even de kat uit de boom kijken. 

Chart Navigator - Indices       week 25, 19 juni 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Toppen tegen de SMA? 

De reboundfase heeft onlangs de licht 
dalende SMA lijn bereikt rond 3.570 punten. 
Daar lagen duidelijk beren op de weg, 
getuige de zwarte candle die recent werd 
geplaatst. Maar toen volgde een witte 
candle als reactie. Ondersteund door de 
Dashboard indicatoren gaan de bulls toch 
weer proberen om druk te zetten op de 
SMA lijn. Of wordt het een zebra grafiek? 
Dan zou er komende week een zwarte 
candle moeten verschijnen. Al met al een 
spannende fase bij de gemiddelde lijn.

Conditie: Support.
Coaching: rebounders volgen de strijd met 
argusogen. Bij meer topvorming posities 
verder afbouwen. 

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 - Herkansing voor de bulls

“Als de indicatoren gelijk hebben en het 
patroon van hogere toppen en bodems blijft 
in stand, dan zou er wat bodemvorming 
kunnen ontstaan in de zone rond 
2.900/3.000 punten. het is dus wachten op 
wit”, zo meldde ik vorige week. Welnu, het 
ziet er naar uit dat de bulls overleven op 
de SMA, de perfecte plek om te bodemen. 
De weg omhoog richting 3393 staat open, 
maar eens bezien of de bulls verder 
doorpakken. Onder 3.000 verpietert het 
beeld aanzienlijk.

Conditie: UP. 
Coaching: offensieve koopkansen nu er een 
witte candle verschijnt op de SMA. 

DOW JONES index - Kleven aan de SMA

Na de ‘extreme low’ op 18.213 volgde 
een indrukwekkend herstel tot aan de 
SMA lijn met zelfs een lichte overshooting. 
Prompt volgde een reactie van de beer met 
momenteel de stier weer aan zet. Resultaat 
is een zebra grafiek met kleefcandles aan 
de SMA. Onzekerheid en twijfel ten top, 
want wat wordt nu de volgende stap van de 
markt? Boven de SMA prikken en door naar 
29.500 of met een zwarte candle afzakken 
naar 22.800? Laat de spelers eerst maar 
eens een keuze maken.  

Conditie: Up/ Correctie. 
Coaching: hou het kruit maar droog nu niet 
duidelijk is wat de spelers van plan zijn. 
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - SMA remt de beer

Breken of draaien? Dat was de vraag toen  
vorige week de koers na de sterke rit van 
de afgelopen weken de SMA zone rond 
3.400 punten had bereikte. Een potentieel 
kantelpunt waar de markt mogelijk kon 
besluiten om te toppen. En zie daar,  er 
werd een keurige zwarte candle geplaatst 
die dee week weer wordt opgevolgd door 
mogelijk een witte candle. Swingteller nog 
in een rebound stand, terwijl de RSI blijft 
liggen op de 50-lijn. Het is aanzien of het 
topvormingsproces doorzet.

Conditie: Support.
Coaching: restant koopposities strak 
monitoren en tijdig neutraliseren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen     week 25, 19 juni 2020

ABNAMRO - Moeizaam herstel

“De bulls verslappen, maar krijgen nog een 
kans om op te veren, de swingteller staat 
immers nog in een reboundstand. Maar 
dan moet er komende week wel weer een 
witte candle verschijnen. Zo niet, dan zal 
de berendruk aanzienlijk aanzwellen en zal 
de druk op de 6,00 steunzone toenemen. 
Al met al een precaire situatie”, zo meldde 
ik vorige week. Welnu, de bulls moeten 
alle zeilen bijzetten om een witte candle te 
produceren. Als dit lukt, kan de rebound 
worden vervolgd. 

Conditie: Support.
Coaching:  rebound posities strak bewaken, 
de beren slaan flink om zich heen, maar de 
stieren geven niet op. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Extra stierenstootjes

Tot aan deze week waren er signalen van 
topvorming, zoals swing +9 met oranje MRI 
candle en een afketsende RSI. Maar deze 
week geven de bulls te kennen nog niet te 
willen corrigeren. Zij persen er opnieuw een 
MRI candle uit met swingteller op +1. Het 
blijft een overspannen situatie boven in het 
veld, er is en blijft een kans op hoogtevrees 
waardoor een correctie aanstaande 
is. Maar dan zal er een zwarte candle 
moeten verschijnen om de correctie aan te 
kondigen. 

Conditie: Up. 
Coaching:  trendbeleggers zien 
overspannen situatie en houden dan ook 
twee handen aan het stuur. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Traag herstel

Ook op dit speelveld een trage 
reboundfase met afwisselend witte en 
zwarte candles. Beer en stier zwiepen heen 
en weer met de swingteller nog steeds in 
de rebound stand, dus de bulls genieten 
het voordeel van de twijfel om de rebound 
een impuls te geven. Witte candles zijn en 
blijven gewenst om dit te bewerkstelligen. 
De onderste Fibo lijn op 2,59+ zou als 
kleeflijntje kunnen helpen. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: de rebound gaat moeizaam, let 
goed op uitstaande posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                     week 25, 19 juni 2020

Akzo Nobel - Klassieke rebound

Op deze grafiek zien we een klassieke 
rebound situatie. De opleving ging van start 
bij 44+, gevoed door de RSI en de kleur 
van de candle.  Deze week hebben de 
bulls de SMA lijn aangetikt met een witte 
candle met de swingteller opnieuw in een 
plusstand en de RSI ruim boven de 50-lijn. 
Er staat mogelijk een Bullish Engulfing 
patroon, dus de bulls gaan proberen uit 
te breken. Komende week opnieuw een 
witte candle boven de SMA lijn zal dit 
bevestigen. Zwart onder de SMA zal de 
zebra doen verlengen. 

Conditie: UP.
Coaching: de grafiek herbergt spannende 
koopkansen voor trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Positief verloop

Het lukt de bulls deze week wel om met  
enthousiasme de koers richting de 24,00 
zone te stuwen. Swingteller een tandje 
hoger naar +4, RSI netjes opkrullend, de 
UP status op het Dashboard krijgt een 
mooie impuls. De turtbulentie is groot, dus 
wat correctietikken zijn mogelijk. Maar 
zolang de koers boven 23+ noteert blijven 
de bulls aan zet en liggen hogere koersen 
richting de 30 zone in het verschiet. 

Conditie: Up. 
Coaching: 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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 25, 19 juni 2020

ASR Nederland - Volatiele rebound

De rebound die vanaf 20+ is gestart liep 
vorige week wat averij op, getuige de 
stevige zwarte candle die werd neergezet. 
Einde rebound of een extra aanloopje? De 
RSI kronkelt rond de 50-lijn en indiceert 
minder momentum, dus enige stabilisatie 
zou nu kunnen optreden. We zullen zien 
wat de spelers van plan zijn. De bulls 
krijgen nog een kans, gezien de witte 
candle die deze week in de maak is. Zou 
het motto ‘oude weerstand wordt nieuwe 
steun’ hen in de race houden? 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Fraaie topvorming

Ik heb zelden deze fraaie topvorming 
gezien. Twee lange witte candles met een 
kleine zwarte candle er tussen. Ik weet 
niet of dit al een naam heeft, ik ga er op 
broeden. Maar wat impliceert dit patroon? 
Bulls aan zet om de uptrend te vervolgen? 
Of een laatste stuiptrekking van de bulls? 
Komende week weer een kleine zwarte 
candle zou dit bevestigen. Laten we even 
aanzien hoe de volgende candle er uit ziet, 
wellicht biedt dat soelaas. 

Conditie: Up.
Coaching:  trendbeleggers houden de 
vinger aan de pols, hoe verloopt de strijd 
boven in het veld? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Topvorming

De ondertoon op dit speelveld is positief, 
getuige de plusstanden bij de indicatoren. 
De UP status is valide op het Dashboard 
maar hapert wel door topvorming bij krap 
127 waar nu ook de eerste rode streep ligt.  
Terug naar de 100+ steunzone om het daar 
opnieuw te proberen? Of laten de bulls 
de kop hangen en laten ze een diepere 
correctie toe tot mogelijk de SMA op 88+? 
Het is even aanzien tot hoever de correctie 
zal leiden. 

Conditie: Up. 
Coaching:  koopposities mogen worden 
aangehouden, maar pas op voor een 
diepere correctie. 

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 is een feit

“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?”, zo schreef 
ik onlangs. Het antwoord is ja als ik de 
huidige configuratie bekijk. Witte candles, 
swingteller in een positieve stand, RSI ruim 
boven de 50-lijn, geen rode strepen in de 
buurt, geen overspannenheid. De bulls 
hebben vrij spel. Zolang zij witte candles 
produceren boven de 116+ uitbraakzone, 
voeren zij de regie. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ligt de 
chart er prima bij, kopen op zwakte is de 
gewenste strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Bodemstampers in actie

“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”, zo luidde 
mijn commentaar in de afgelopen weken. Ik 
kan hier op voortborduren met de melding 
dat deze week de gewenste witte candle 
wordt geplaatst, dus de bodemstampers 
komen in actie. Volgende week graag een 
bevestiging van bodemvorming. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: ik plaats de groene Coaching 
Stip om de bulls te ondersteunen in hun 
bodemproces op de SMA lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Spannende rebound

Ook voor dit fonds geldt dat de mooie 
rebound vorige week een berentik moest 
verwerken. Zou  dit betekenen dat de 
rebound opdroogt bij de 50% FIbo 
retracement op 85+? Zo ja, dan wordt het 
oppassen voor de beer. Maar deze week 
wordt er goed gereageerd door de stier, 
dus de rebound is nog niet klaar. Maar 
het wordt twijfelachtig. De swingteller telt 
weliswaar door, de RSI blijft rond de 50-lijn 
plakken, dus dat remt de bulls. Volgende 
week weer zwart om er een zebra grafiek 
van te maken?  

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: twee handen aan het stuur als er 
rebound posities uitstaan, de bulls hebben 
het  moeilijk. 

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 25, 19 juni 2020

ING - Dapper herstel

Spanning en sensatie bij de 1e Fibo grid 
rond 6,77. Houdt hier de rebound op of 
gaan de bulls nog verder? De swingteller 
stuurt aan op meer rebounding tot mogelijk 
in de FIbo grid tot 8,40. Maar de RSI gooit 
roet in het eten door onder de 50-lijn te 
blijven. Een tijdelijke stabilisatie of een 
opmaat voor meer berengeweld? De 
candle van komende week moet uitsluitsel 
geven. Ben benieuwd!

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Bulls weer aan zet

Met veel gevoel voor dramatiek weten 
de bulls stand te houden boven een 
licht opkrullende SMA lijn. De verwachte 
correctie na swing +9 was van korte duur, 
deze week wordt er zo mogelijk al weer 
een Bullish Engulfing patroon geplaatst 
met de swingteller in een verse upstand en 
een opverende RSI vanaf de 50-lijn. De UP 
status keert terug, de koers mag terug naar 
de rode streep op krap 87. Daar bezien of 
de bulls direct doorstomen naar hogere 
niveaus. 

Conditie:UP.
Coaching: trendbeleggers kunnen 
overwegen om bescheiden koopposities in 
te nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Bodemstampers actief. 

“Formeel is een correctiestand valide, 
terug naar de SMA lijn op 82,50 om daar 
te bodemen om vervolgens de volatiele 
trend te vervolgen. Dat is vooralsnog het 
meest waarschijnlijke scenario, zo luidde 
mijn commentaar naar aanleiding van de 
felle berentik. Ik kan hier op voortborduren 
met de melding dat deze week de 
gewenste witte candle wordt geplaatst, 
dus de bodemstampers komen in actie. 
Volgende week graag een bevestiging van 
bodemvorming waarna de uptrend kan 
worden vervolgd. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: ik plaats de groene Coaching 
Stip om de bulls te ondersteunen in hun 
bodemproces op de SMA lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 25, 19 juni 2020

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, maar 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. 
Meer 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, ze willen wel. 

NN Group - SMA remt de bulls

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 topvorming verschijnen. 
De candles noteren nu in ieder geval tegen 
de SMA. De beren zullen proberen het 
stokje over te nemen, tenzij het lukt om 
de SMA lijn opwaarts te kruisen. Al met al 
een spannende fase met 30+ als cruciaal 
kantelpunt. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: strak navigeren als er nog restant 
rebound posities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bulls drukken nog even door

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. Het is wat dat 
betreft wachten op een zwarte candle. 

Conditie:  Support. 
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden, maar pas op als er meer 
haperingen zichtbaar worden. 

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 noordwaarts te stuwen. 
De Down status is echter valide op het 
Dashboard, dus het zal wel kwakkelen 
blijven, tenzij het lukt de 22+ rode streep te 
slechten. Dan zijn de bulls los.

Conditie: Down. 
Coaching: blijf maar aan de zijlijn toekijken 
hoe de strijd zich ontwikkelt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Turbulente rebound

Ook op dit speelveld vallen de beren en 
stieren over elkaar heen. Forse candles 
afwisselend van kleur met per saldo nog 
een reboundstand op het Dashboard. Er is 
dus een kans dat er nog een opleving komt 
tot aan de SMA lijn zoals dat twee weken 
terug het geval was. De candle van deze 
week past wel in dat plaatje. Komende 
week nog een witte candle als bevestiging. 
Of gaan we hier ook een zebra grafiek 
zien? Dan wordt het zwart komende week. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebounders mogen (restant) 
posities aanhouden, de support status is 
immers nog valide. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Nieuwe upswing

Charttechnisch is een aardig plaatje in 
ontwikkeling. Langzaamaan wordt een 
proces van hogere toppen en hogere 
bodems zichtbaar, begeleid door de 
swingteller die deze week  op +1 springt. 
Bodemvorming rond krap 73,00 en een 
recente top op 84+, dat zijn vooralsnog 
de krijtstrepen op het veld. Nu gaan de 
bulls aan de leiding. Maar eens bezien of 
zij meer witte candles kunnen produceren 
richting de rode streep. 

Conditie: upswing gestart.
Coaching:  chartreaders zien hun kansen 
tussen 73,00 steun en 84+ weerstand. 

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 - Hoofd-Schouder bodempatroon?

Wellicht teveel fantasie of een 
doorgeschoten beroepsdeformatie, 
maar ik zie de contouren van een H&S 
bodempatroon. Linkerschouder op 45+, 
hoofd op 40+ en nu de vorming van de 
rechterschouder wederom rond 50,00, 
er mag dus nog wat van de koers af. 
Binnenkort dus meer witte candles om de 
aanval op de schuine neklijn op 76+ in te 
zetten, tevens de 1e Fibo lijn. Daarna door 
naar 97+. Dat is nog eens een voorspelling, 
toch? We zullen zien. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebounders zien de terugslag en 
de witte candle, herkansingen dienen zich 
aan.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Prachtige rebound

Recent is er een hogere bodem geplaatst 
op 43+, 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. Deze week een prima vervolg van de 
rebound, de SMA komt al aardig in zicht. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden. Bij een zwarte candle rond 
50 overwegen om winsten af te romen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Kwakkelen

De dappere W-recovery, ofwel de dubbele 
dip beweging krijgt deze week een 
mager maar hoopvol vervolg. Er staat 
immers zo mogelijk een witte candle met 
de swingteller een tandje hoger naar +3, 
maar de RSI nog steeds onder de 50-lijn. 
Plussen en minnen bij elkaar, waardoor er 
geen overtuigend scenario afgegeven kan 
worden. Het is eigenlijk een kwakkelfase 
waar de koers uit moet komen om een 
significante beweging te starten. We 
wachten rustig af.

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: koopjesjagers volgen de strijd 
met argusogen en grijpen in als de rebound 
stukloopt. 

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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 25, 19 juni 2020

Hoe zien Eiland patronen er uit? Officeel heten ze Island Reversals. In 
deze TA Coaching rubriek zal ik een uitgebreide toelichting geven op 
deze interessante en ook betrouwbare koerspatronen. 

U weet dat een technische analist dol is op koerspatronen, ofwel 
herkenbare koerssituaties uit het verleden op basis waarvan een 
betrouwbare uitspraak gedaan kan worden over de volgende stap van 
de markt. Veronderstelling daarbij is dat marktgedrag zich herhaalt, in 
geval van de zogenaamde eiland patronen, een van de categorieën 
uit het patronen handboek, hebben we het over een waarschijnlijkheid 
van bijna 80%, zo blijkt uit onderzoek. Dat wil zeggen dat in bijna 80% 
van de gevallen de koers daadwerkelijk van richting verandert. Want 
een eiland patroon is een zogenaamd omkeerpatroon als inleiding voor 
een significante draai in het sentiment.

In afbeelding 1 heb ik de voorkomende eiland patronen voor u 
ingetekend. Ik zal ze niet in detail bespreken, maar wil wel melden 
dat er een onderscheid is in de lengte van de eilanden. U ziet meteen 
dat de zogenaamde Star patronen slechts één eiland candle kennen 
(let wel, het gehele patroon kent drie candles) en de Island patronen 
meerdere candles of  barcharts. Voorts de melding dat een patroon 
een Bullish Omkeerpatroon kan zijn, zoals de Morning Star en de 
Island Bottom Reversal, waarbij de koers omdraait van zuid naar 
noord. Het omgekeerde geldt voor een Bearish Omkeerpatroon zoals 
de Evening Star en de Island Top Reversal. Bij de eiland patronen 
ziet u een gap links en een gap rechts tussen de candle bodies of  
barcharts.

Een Bullish Omkeerpatroon noem ik ook wel een stierenstempel, om 
aan te geven dat een dergelijk patroon indiceert  dat de bullen in het 
veld het stokje willen overnemen van de beren. Het is een duidelijke 
indicatie van een positieve draai in het actuele sentiment, waarbij de 
omkeer niet geleidelijk is, maar vrij abrupt. Bij een Eiland patroon is het 
dan ook niet gebruikelijk dat de genoemde gaps worden gedicht. 

Op afbeelding 2 een Eiland patroon op de dagchart van de AEX index. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Eiland patronen...

Eiland patronen

AEX bodempatroon.....

Wolters Kluwer - Bullen gaan het proberen

En weer houdt de 55 SMA als trendvolgende 
indicator de bulls in de race. Deze week een 
Bullish Engulfing patroon op de sleepkabel 
als eerste aanzet om de uptrend nieuw 
leven in te blazen. Swingteller keurig in de 
upstand, RSI opkrullend boven de 50-lijn, de 
UP status blijft valide. Met steun op 64+ is 
een rally naar 72+ een aannemelijk scenario. 
Het beeld oogt nog wat grillig, dus een 
corrigerende berentik blijft mogelijk. 

Conditie: UP.
Coaching: de terugkeer van de bulls 
rechtvaardigt het innemen van koopposities, 
mits de koers boven de SMA blijft bewegen. 

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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Altice - Brede topvorming 

In de afgelopen weken lukt het niet om de 
koers overtuigend van zijn plek te drukken. 
De candles blijven hangen rond de 3,60 
tot 4,20, in feite een breed toppatroon nipt 
onder de SMA lijn. Dit impliceert dat het 
gevaar schuilt aan de onderkant van het 
veld. Onder 3,60 kunnen de beren hun druk 
opvoeren richting zo mogelijk de 2,26 spike 
bodem. Een proces van lagere toppen en 
lagere bodems gaat dan van start. Niet 
eerder dan boven 4,20 tot 4,50 kunnen de 
buls een vuist maken. 

Conditie: Rebound / Support.
Coaching: wacht maar aan de zijlijn totdat 
duidelijk is wat de spelers van plan zijn. 

Arcadis -  Opmaat voor een trendomkeer?

Op dit speelveld is een zebra grafiek 
gaande als mogelijke opmaat voor een 
trendomkeer. De bulls schurken tegen de 
SMA lijn, ondersteund door een positieve 
swingteller en RSI, met de intentie deze te 
passeren. Boven 17,60 zijn ze los voor een 
nieuwe uptrend met zicht op krap 25,00 
als haalbaar koersdoel. Echter, dan zal de 
zebra onderbroken moeten worden. Dus 
komende week geen zwarte maar een witte 
candle. Een spannende fase bij de SMA. 

Conditie: Rebound.
Coaching:  wacht op koersvorming boven 
de SMA voor EL kansen. 

Basic-Fit - Krijgt de rebound nog een staartje?

Vanaf de ‘extreme low’ op 10,52 werd een 
dapper herstel ingezet. Inmiddels is de 
SMA lijn op 27,50+ vrijwel aangeraakt, 
maar de bulls geven nog niet op, getuige 
de mogelijk witte candle deze week. 
Swingteller en RSI nog in een rebound 
stand, dus de rebound kan nog een staartje 
krijgen. Maar ook hier de contouren van 
een zebra grafiek, dus het blijft oppassen 
voor de beer. Komende week weer zwart 
zal topvorming aanwakkeren. Bij een witte 
candle kan de druk op de SMA lijn worden 
opgevoerd. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: restant rebound posities strak 
bewaken. Bij meer topvorming afromen. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)   week 25, 19 juni 2020

Corbion -  Volatiele correctie

Wat een turbulentie, wat een 
achtbaanritten. Nu weer een rit omlaag als 
zijnde een correctie binnen de uptrend. 
De dip mag aanhouden tot de 30+ zone 
(oude weerstand wordt nieuwe steun), 
of zelfs de SMA op 28,50. Deze week al 
weer een witte candle in de maak, dus 
mogelijk dat de bulls al eerder de uptrend 
willen vervolgen. Op afstand gezien lijkt 
een driehoek in de maak, hetgeen wel past 
in dit volatiele plaatje, minder trend, meer 
beweging. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: zolang de koers boven 30+ 
noteert, zijn er EL kansen. 

Fagron - Bodemstampers actief

Redelijk grillig verloop van de koers 
maar wel met een positieve ondertoon. 
Bodemstampers actief middels een witte 
candle deze week, ruim boven de SMA lijn 
met een opverende RSI vanaf de 50-lijn. 
Dit laatste kan de bulls stimuleren om de 
uptrend te vervolgen. De swingteller blijft 
nog wat achter, daar is de beweging te 
volatiel voor. Bij meer wit krijgen de bulls de 
gelegenheid op te stomen naar de 21+ tot 
23+ weerstandzone. 

Conditie: Rebound.
Coaching: bij voldoende bodemindicaties 
zijn er EL kansen. Hou rekening met de 
nodige turbulentie. 

OCI - Tijd voor een rebound

Het wordt hoog tijd dat de bulls in actie 
komen om vanaf de 8,50-7,76 steunzone 
een rebound te starten. Ze proberen het 
reeds, maar de 1e Fibo op 12,26 zit in de 
weg. Hierboven is er ruimte tot 15+ en zelfs 
17+. De downtrend zwakt al wat af, nu nog 
een stevige countertrend beweging om 
de afstand met de SMA lijn te verkleinen. 
Mocht dit niet lukken, dan blijft de 
kwakkelfase nog even valide. 

Conditie: Rebound.
Coaching: help de bulls maar een handje, 
rebounders zien hun kansen. 
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Barco - Zwiepen nipt onder de SMA

Zoals bij vele fondsen het geval is, ook 
hier een keurige rebound die nu dreigt op 
te drogen tegen of nipt onder de SMA lijn. 
De twijfel bij de spelers is zichtbaar door 
de zebra grafiek, afwisselend witte en 
zwarte candles. Er is nog wat stierendrang 
zichtbaar, dus een aanval op de SMA op 
180+ sluit ik niet uit. Maar als er komende 
week weer een zwarte candle verschijnt, 
neemt de kans op topvorming toch wel toe. 

Conditie: Rebound. 
Coaching: bij meer signalen van topvorming 
overwegen om rebound posities af te 
bouwen. 

Colruyt - Turbulentie boven de SMA

Wat een gespartel en wat een nerveus 
koersverloop nipt boven de SMA lijn op 
49+.  Een zebra grafiek is in de maak ter 
illustratie van de terughoudendheid bij de 
spelers. De beer wil wel, de stier ook, maar 
per saldo gebeurt er weinig. Formeel is nog 
een correctie gaande, dus er zouden nog 
wat berentikken kunnen volgen. Maar als 
de zebra wordt verlengd, zou er komende 
week een witte candle moeten verschijnen. 
Kortom, een rommeltje. 

Conditie: Correctie.
Coaching: hou maar een beetje afstand en 
wacht op een duidelijk signaal uit het veld. 

Melexis - Breakout beweging

De trendmatigheid is ver te zoeken, geen 
mooie serie top- en bodemvorming. Maar 
toch lijken de bulls hun grip op de chart te 
vergroten, getuige de witte candle, mogelijk 
als Bullish Engulfing patroon, de positieve 
RSI, maar de swingteller op +9. Dus de 
huidige opleving, als zijnde een breakout, 
kan opdrogen om plaats te maken voor 
een pullback naar de SMA op 61+ om de 
recente trendbreuk te valideren. Na een 
succesvolle pullback is een rally naar 70+ 
en  85+ daarna haalbaar.  

Conditie: Up. 
Coaching: wacht op het afronden van de 
pullback om koopkansen te overwegen. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties   week 25, 19 juni 2020

EUR/USD - Nu eerst een pullback

GBP/USD - Haperingen rond SMA

Na het recent 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. 
Maar dan zal toch de SMA overtuigend 
opwaarts gepasseerd moeten worden. En 
dat lukt vooralsnog niet. Mocht de uitbraak 
uitblijven dan kan de berendruk worden 
opgevoerd richting de 1,10 groene streep. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: topvorming zwelt aan, dus 
overweeg om restant rebound posities af te 
bouwen. 

Euro-Bund future - Rust aan het front

Het is hangen en wurgen, piepen en kraken 
rond de SMA lijn op 175. Witte en zwarte 
candles wisselen elkaar in rap tempo af, 
indicatoren in plus- of minstand, kortom een 
mengelmoes aan bevindingen. Maar wat 
is nu het meest waarschijnlijke scenario? 
Zolang het lukt om boven de SMA te blijven 
bewegen, genieten de bulls het voordeel 
van de twijfel. Zij mogen dan met witte 
candles proberen op te stomen naar de 
rode streep op 177+, daarna komt 182+ in 
beeld. Onder 172+ vervagen de positieve 
vooruitzichten.

Conditie: Correctie/Down.
Coaching: het is even aanzien of de bulls hun  
grip op het veld kunnen vergroten. Dan zijn 
long posities te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Er  is sprake van een positieve 
overgangsfase, een breakout beweging, 
met positieve swingteller, maar met de RSI 
boven de OB-lijn. Dus geen vrij spel voor 
de bulls, er dreigt wat overspannenheid. 
Geen probleem, want een pullback naar 
de SMA rond 1,11 zal de uptrendfase 
valideren. Dus oppassen voor topvorming 
als opmaat voor een pullback. Er staan 
inmiddels wat zwarte candles, dus de 
beren bereiden zich voor.

Conditie:  Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
veiliggesteld nu er signalen van topvorming 
verschijnen. 

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 25, 19 juni 2020

Goud - Lichte stabilisatie

Binnen de langere uptrendfase is er thans 
sprake van enige stabilisatie rond de 1725. 
Swingteller in correctiestand, RSI nipt boven 
de 50-lijn, het momentum loopt uit de chart, 
rust tussen 1679 Fibo steun en 1786 rode 
streep weerstand. Wel enige negatieve 
divergentie, dus het is even aanzien wat de 
spelers van plan zijn. De candles zijn relatief 
lang, dus turbulentie kan aanzwellen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Wellicht een stop onder 
grofweg 1.680 ter overweging. Bij  meer 
signalen van verkoopdruk mogelijk wat 
winsten veiligstellen. 

Zilver - Matige plus

Inmiddels is de topzone rond 19+ aangetikt 
en enige terugval werd zichtbaar. Rond 
17+ lijken er aanvankelijk wat bulls te zijn 
teruggekeerd, maar heel overtuigend oogt 
het niet, deze week is mogelijk een magere 
witte candle in de maak. De indicatoren 
ogen ook niet meer superpositief. Onder 
de SMA zone rond 17 is een afdaling 
aannemelijk richting 16. Vooralsnog is het 
beeld gematigd positief en hebben de bulls 
de ruimte tot circa 19.

Conditie: Up.
Coaching: bestaande koopposities kunnen 
nog worden aangehouden. Bij meer twijfel bij 
de spelers posities verkleinen. 

BrentOil future - Fibonacci haperingen

De opmars vanaf de bodem op 18+ 
hapert rond de 38,2% Fibonacci zone. 
Alle indicatoren staan nog in de plus, dus 
de Support conditie blijft valide op het 
Dashboard.  Maar gaat het lukken om de 
Fibo grid binnen te treden? Zo ja, dan is een 
verdere opmars naar 47,70+ tot krap 55,00 
haalbaar. Zo nee, dan zal er op een relatief 
laag niveau worden getopt, hetgeen de 
beren zal aansporen opnieuw de 18,90 zone 
op te zoeken. 

Conditie: Support (rebound).
Coaching: reboundposities strak monitoren 
en bij een verdere hapering van de bulls 
winsten gaan afromen. 

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 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.

bnpparibasmarkets.nl


