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Wat een spanning en sensatie op de aandelenvelden. Rode lijnen worden 
geslecht waardoor de speelvelden verruimen. Maar door de verruiming is 
er ook meer ruimte voor de beer, die ziet nu ook zijn kans schoon en slaat 
flink om zich heen met als resultaat links en rechts “Krampachtige zwiep 
bewegingen”. Nu komt het aan op gedegen stuurmanskunst en discipline 
met uiteraard de Chart Navigator op schoot. Blijf binnen de lijnen!  

Chart Navigator 
26 juni 2020

Zebra grafieken
Afwisselend witte en zwarte candles 
weerspiegelt de grilligheid bij de spelers. 
Turbulentie zwelt aan, 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  de Midcap 
barometer AMX, BESI, Fagron, Flow Traders, 
PostNL en Vopak. Charts met voldoende 
speelruimte voor beer en stier, ruime 
speelvelden met kansen en bedreigingen.  
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week, te 
weten BASF, Ferrari en Siemens. Drie titels 
waarvan de charts laten zien hoe heftig de 
strijd is rond de gemiddelde lijn. Kijk, lees en 
oordeel zelf  waar de kansen schuilen. 
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. 

Eén van mijn marktlensindicatoren is de 
Dynamische RSI, ofwel de spanningsmeter die 
sentiment meet op de diverse speelvelden. 
Dat kan zichtbaar sentiment zijn, maar ook 
onzichtbaar of  aankomend sentiment. Wat dat 
betreft is mijn RSI een ‘leading indicator’. Veel 
signalen van de RSI zijn wel bekend vermoed 
ik, maar kent u ook de indicatie die aanstuurt 
op een koersexplosie? In de TA Coaching 
Rubriek zal ik een korte toelichting geven op 
de uiteenlopende signalen en condities van 
de RSI, onmisbaar voor het optuigen van 
verantwoorde scenario’s. 

Webarchief  ‘Visie & Tips 2020’ 
Afgelopen donderdag 25 juni was er het 
traditionele webinar ‘Visie & Tips’ met 
Janneke, Jim, Koen en Nico.  Het was een 
enerverend webinar boordevol discussies, 
meningen, opvattingen, verwachtingen etc. 
aangaande de komende beleggingsperiode. 
Een fundamentele en technische blik op de 
markten wereldwijd met uiteraard vele concrete 
beleggingstips. Heeft u het webinar niet 
gezien? Geen nood, ik meld hier graag de link 
naar het webarchief (klik) om de uitzending 
alsnog of  nogmaals in te zien om vervolgens 
uw voordeel te kunnen doen met alle coaching 
tips en aanbevelingen.  

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/30130/visie-en-tips-tweede-helft-2020/?utm_source=DFT&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=VisieTips&utm_campaign=TT_newsletter
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AEX-Index® - Zebra grafiek? 

Met een eenmalige prik boven de 573+ 
rode streep lukt het niet om de weerstand 
te slechten. De bulls verslappen waardoor 
mogelijk een zwarte candle of Doji 
terugkeert op het veld met als gevolg dat 
de zebra grafiek een verbreding ondergaat.  
Opnieuw een kleefcandle aan de SMA, 
brede topvorming, zijwaarts geschuifel, 
geef het een naam, het is in ieder geval een 
lastige fase. De krijtstrepen liggen op 573+ 
en circa 528. Buiten deze kantelpunten is 
een significante beweging te verwachten. 

Conditie: Up. 
Coaching: de zebra grafiek noopt tot 
enige terughoudendheid, het is een lastige 
zwiepfase waarin de AEX zich bevindt. 

DAX® index - Slappe stieren

Het ziet er naar uit dat de zebra grafiek een 
vervolg krijgt met een zwarte candle. De 
vierde kleefcandle op rij, brede topvorming 
met 12.913 als eerste rode streep en circa 
11.500 als mogelijke steun. Het is een 
lastige fase, veel zwiepers maar geen 
vooruitgang. Het is even niet anders, er 
komt heus wel weer een betere fase met 
meer trendmatigheid. Voor nu bezien of 
de beren hun grip gaan vergroten, waarna 
komende week weer een witte candle kan 
verschijnen, toch?

Conditie: Up. 
Coaching: kleefcandles vragen om enige 
terughoudendheid, hou het kruit maar even 
droog. 

Chart Navigator - Indices       week 26, 26 juni 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Topvorming 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 thans staan er witte 
candles. 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 deze week een zwarte candle moeten 
verschijnen. Al met al een spannende fase 
nipt onder 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


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

S&P 500® index - Zwart en wit op de SMA

“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”, zo schreef ik vorige 
week. Het gaat echter moeizaam met de 
bullenparade, de zebra grafiek zorgt voor 
vertraging, het schiet allemaal niet op. 
Maar zolang de index boven 3000+ blijft 
bewegen, genieten de bulls het voordeel 
van de twijfel. 

Conditie: UP. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd in de huidige kwakkelfase. 

DOW JONES index - Hangstieren

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. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                         week 26, 26 juni 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Rebound in afrondingsfase

Breken of draaien? Dat was de vraag 
toen  onlangs de koers na de sterke rit van 
de afgelopen weken de SMA zone rond 
3.400 punten had bereikt. Een potentieel 
kantelpunt waar de markt mogelijk kon 
besluiten om te toppen. En zie daar,  er werd 
een keurige zwarte candle geplaatst met 
thans de contouren van een zebra grafiek.  
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 26, 26 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

“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”, zo schreef ik vorige week. 
Deze week opnieuw een poging om een 
witte candle te plaatsen. De correctie wordt 
nog even uitgesteld. 

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 26, 26 juni 2020

Akzo Nobel - Zebra bij de SMA? 

Er is een dappere strijd gaande rondom 
de SMA lijn. Een zebra grafiek is in 
ontwikkeling, afwisselend witte en 
zwarte candles met de swingteller in 
een plusstand, dus de bulls krijgen de 
gelegenheid om een nieuwe uptrend te 
starten. Koersvorming boven of op de SMA 
lijn is dan gewenst, dan is er zicht op een 
breakout richting 90+. Het zou ook helpen 
als het zebra patroon wordt onderbroken, 
hetgeen deze week mogelijk is. 

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 om met  
enthousiasme de koers richting de 24,00 
zone te stuwen. Swingteller een tandje 
hoger naar +5, 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 11+ 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: Support. 
Coaching: bescheiden rebound posities zijn 
te overwegen.Boven 11+ 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 26, 26 juni 2020

ASR Nederland - Volatiele rebound

Een serie hogere toppen en hogere 
bodems onder de gemiddelde lijn 
impliceert een solide rebound ofwel 
countertrend beweging. Onlangs bijna 
de bovenste Fibo lijn geraakt, nu wat 
stabilisatie met lichte stierendrang. 
Zolang de koers boven 25+ noteert (oude 
weerstand wordt nieuwe steun) is er kans 
op een aantrekkende rebound richting 30+.  
Toch even oppassen, want komende week 
kan de swingteller op rood springen. 

Conditie: Rebound / Support.
Coaching: rebounders mogen hun posities 
aanhouden zolang de rebound aan kracht 
wint. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Fraaie topvorming aanstaande? 

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? 
Laten we even aanzien hoe de volgende 
candle er uit ziet, wellicht biedt dat soelaas. 
Let ook even op de negatieve divergentie 
op de RSI. 

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 - Bulls op stoom

De ondertoon op dit speelveld is positief, 
getuige de plusstanden bij de indicatoren. 
De UP status is valide op het Dashboard, 
thans geen rode strepen in de buurt, dus 
de bulls hebben vrij baan. Maar ik zie 
negatieve divergentie op de RSI, dus de 
beren slijpen hun messen. Mocht er dan 
ook een zwarte candle verschijnen, dan 
kan een correctie van start gaan om de 
afstand met de SMA lijn te verkleinen. 
Voor nu bezien hoeveel witte candles er 
nog bij komen. 

Conditie: Up. 
Coaching:  koopposities mogen worden 
aangehouden, maar pas op voor topvorming 
als prelude voor een 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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 26, 26 juni 2020

DSM - Vervolg uptrend

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. Dat is inhet kort hoe het meest 
waarschijnlijke scenario omschreven kan 
worden. Mocht er een zwarte candle 
verschijnen, dan mag een pullback naar 
115+ plaatsvinden. 

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 - Bodemen op de SMA lijn 

Vorige week werd de gewenste witte 
candle geplaatst, zelfs als Bullish Engulfing 
patroon, dus de bodemstampers kwamen 
in actie. Swingteller ook meteen in een 
plusstand, RSI nipt boven de 50-lijn, de 
UP status keerde terug op het Dashboard. 
Deze week wordt een matig vervolg 
gegeven aan de bullenparade, getuige 
de mogelijk zwarte candle. Op afstand 
lijkt een driehoek in de maak, hetgeen een 
consolidatie behelst. Kortom, gematigd 
positieve vooruitzichten. 

Conditie: UP. 
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de UP status valide is. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Spannende rebound

Ook voor dit fonds geldt dat de mooie 
rebound deze week een berentik moet 
verwerken. Zou  dit betekenen dat de 
rebound opdroogt bij de 50% FIbo 
retracement op 85+? Zo ja, dan wordt het 
oppassen voor de beer. De swingteller telt 
weliswaar door, de RSI blijft rond de 50-lijn 
plakken, dus dat remt de bulls. Volgende 
week weer wit om de zebra grafiek te 
verlengen? Al met al een interessante 
stabilisatie in afwachting van een nieuwe 
significante beweging.   

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 26, 26 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? Deze 
week een twijfelachtige Doji, komende 
week meer duidelijkheid graag.  

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 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 weer een 
witte candle geplaatst in combinatie met 
een opverende RSI vanaf de 50-lijn. De 
swingteller blijft wat achter, dus van een 
formele UP status is geen sprake. Stabiel 
tot licht hoger zou ik dan ook de technische 
conditie willen noemen. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: geen overtuigende beweging, 
dus even aan de zijlijn toekijken is 
geoorloofd. 

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 opnieuw 
een witte candle wordt geplaatst, dus de 
bodemstampers blijven actief. Het ziet 
er naar uit dat de uptrend kan worden 
vervolgd. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: de grafiek herbergt een 
uitnodiging om aankopen te overwegen. 

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, 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 met de swingteller op +9. 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 rebounden nog even verder 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 
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 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, 
maar ook als zebra grafiek. Oppassen dus. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebounders mogen (restant) 
posities aanhouden, de support status is 
immers nog valide. Hou wel rekening met 
zwiepgedrag op de zebra. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Volatiele 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 +2 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.
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 weer 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 
wachten op de witte candle, herkansingen 
dienen zich aan.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Prachtige rebound

Al zigzaggend noordwaarts opstomen tot 
aan de SMA lijn, dat was de opdracht van 
de bulls en dat hebben ze dan ook prima 
gedaan. Deze week een hapering bij de 
gemiddelde lijn als mogelijke aanzet tot 
topvorming. Maar dan moet er meer zwart 
verschijnen. Bij een witte candle boven 50+ 
gaan de bulls proberen  een uptrend te 
starten. Al met al een spannende strijd bij 
de dynamische trendlijn, erop of eronder 
voor de bulls. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: overweeg om rebound posities al 
dan niet gedeeltelijk te verzilveren, er dreigt 
immers topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Aanmodderen

De dappere W-recovery, ofwel de dubbele 
dip beweging krijgt deze week een mager   
vervolg. Er staat immers zo mogelijk een 
zwarte candle met de swingteller een 
tandje hoger naar +4, 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
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Eén van mijn marktlensindicatoren is de Dynamische RSI, ofwel de 
spanningsmeter die sentiment meet op de diverse speelvelden. Dat 
kan zichtbaar sentiment zijn, maar ook onzichtbaar of  aankomend 
sentiment. Wat dat betreft is mijn RSI een ‘leading indicator’. Ik zal  een 
korte toelichting geven op de uiteenlopende signalen en condities van 
de RSI, onmisbaar voor het optuigen van verantwoorde scenario’s. 

De RSI wordt dynamisch gemaakt door de Bollinger Band functie 
te verwerken in de formule van de RSI. De standaard RSI wordt als 
zodanig gecorrigeerd voor beweeglijkheid. Zo krijg je de rode RSI 
lijn (standaard 14 perioden), de blauwe Overbought (OB) lijn en de 
groene Oversold (OS) lijn. De bekendste aanwijzing is de OB reading 
(rood boven blauw) en de OS reading (rood onder groen) voor 
aanstaande top- of  bodemvorming (zie afbeelding 1). 

Voorts is daar de signalering van positieve of  negatieve divergentie 
als onderhuidse ontwrichting van de trend. Toppen of  bodems in de 
grafiek lopen niet synchroon met toppen of  bodems in de RSI. Zij 
divergeren en signaleren daarmee een stevige aanstaande draai in het 
sentiment en mogelijk zelfs een trendbreuk.

De 50-lijn op de RSI chart heeft een speciale functie. De RSI boven de 
50 bevestigt een positieve ondertoon, of  trend zo u wilt. Een RSI onder 
de 50-lijn bevestigt de aanwezigheid van berendruk op het veld.

En dan is er nog de explosie indicatie. Als de beweeglijkheid in het 
veld toeneemt, zullen de dynamische banden uit elkaar lopen om te 
voorkomen dat er te snel een OB- of  OS-signaal wordt gegeven.
Als de beweeglijkheid daarentegen afneemt, kruipen de dynamische
banden juist naar elkaar toe en dat impliceert dat er een koersexplosie 
aanstaande is. Verkrappende banden leiden veelal tot een heftige 
koerssprong, het  is een voorbereidende beweging voor een ‘upplosie’ 
of  ‘downplosie’ in de koers. In afbeelding 2 een mooi voorbeeld van 
zowel een opwaartse als neerwaartse koersexplosie. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Dynamische RSI...

Mijn dynamische spanningsmeter

OBOS koersexplosie.....

Wolters Kluwer - Bullen houden stand

Vorige week een Bullish Engulfing patroon 
op de sleepkabel als eerste aanzet om de 
uptrend nieuw leven in te blazen. Swingteller 
toen keurig in de upstand, RSI opkrullend 
boven de 50-lijn, de UP status was 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, zeker nu de swingteller even 
in het rood springt. Gaan de bulls zich 
vermannen? 

Conditie: UP danwel Correctie. 
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


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

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)   week 26, 26 juni 2020

AMX index - Dappere rebound

Ook onze Midcap beursbarometer doet 
het prima als het gaat om de rebound in 
de downtrend. We zien de bulls opstomen 
tot aan de 50% Fibo lijn op 766+ met de 
mogelijkheid om verder op te stomen naar 
de SMA lijn op krap 820. Daar ligt een 
rode streep, alsook de afvlakkende SMA 
lijn. Het zal dus wel lastig worden om daar 
doorheen te breken. Maar dat is van latere 
zorg, nu bezien of de bulls standhouden op 
het toch wel volatiele veld.

Conditie: Rebound / Support.
Coaching: rebounders doen goeie zaken, 
zijn volgen het bullenpad met belangstelling. 

BESI -  Positief vaarwater

Koersvorming boven een fier opkrullende 
SMA lijn, de indicatoren in een plusstand, 
de UP status is valide, kortom, de bulls 
aan de leiding. Zij mogen opstomen naar 
de rode strepen op krap 39,00 en ruim 
40,00, veel meer zit er momenteel niet in. 
Turbulentie is best wel groot, het speelveld 
is ruim, dus een aanval van de beer mag 
zeker niet worden uitgesloten. Voor nu 
bezien of de upswing verlengd kan worden, 
of dat de beren toch een tegenaanval willen 
plaatsen. 

Conditie: UP.
Coaching:  koopposities mogen worden 
aangehouden totdat er duidelijke indicaties 
van topvorming verschijnen. 

Fagron - Bodemstampers actief

Redelijk grillig verloop van de koers 
maar wel met een positieve ondertoon. 
Bodemstampers actief middels mogelijk 
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: Correctie / Resistance.
Coaching: bij voldoende bodemindicaties 
zijn er EL kansen. Hou rekening met de 
nodige turbulentie. 

     = kans,  = bedreiging
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Flow Traders -  Bulls weer aan zet

Na enkele weken een stilstand rond 31 tot 
32 gaan de bulls er deze week rap van 
door. Swingteller op +1, RSI opkrullend, UP 
status op het Dashboard, niets staat een 
hernieuwde bullenrit in de weg. Alhoewel, 
op 33+ ligt wel een rode streep, gelijk aan 
de top in 2018. Gaan de bulls breken en 
‘uncharted territory’ betreden? Of blijven 
ze hangen? Dat is thans de hamvraag. 
Zolang de zwarte candles uitblijven, ligt een 
breakout voor de hand. 

Conditie: UP.
Coaching: hernieuwde of additionele 
koopkansen voor trendbeleggers. Pas even 
op wat er bij 33+ gaat gebeuren. 

PostNL  - Bulls op ramkoers

“Bulls op ramkoers...” was de titel van mijn 
recente column over dit fonds. U ziet op de 
grafiek waarom ik deze titel heb gekozen. 
De bulls proberen boven de SMA te blijven 
bewegen met de intentie een nieuwe 
uptrendfase te starten. Dit gaat lukken 
zolang de koers boven 1,62+ noteert. De 
indicatoren herbergen meer ruimte, er is 
geen overspannenheid, dus de breakout 
beweging kan aanhouden. Let op, na 
een breakout volgt een pulback om de 
trendomkeer te valideren. 

Conditie: UP.
Coaching: de eerste koopkansen dienen 
zich aan, na een succesvolle pullback 
additionele koopkansen. 

Vopak - Moeizaam verloop

Het zag er even naar uit dat de bulls 
noordwaarts zouden optrekken om de 
tanende uptrend een impuls te geven. Maar 
deze week haperen zij, ze komen niet los, 
het blijft hangen en wurgen tegen de 50-
zone. Ze moeten overtuigend boven 50,00 
gaan bewegen om de trend te kunnen 
vervolgen. Zo niet, dan blijft het kwakkelen. 
Onder de SMA lijn op 46+ zal de positie 
van de bulls ernstig verzwakken. 

Conditie: Correctie.
Coaching: wellicht is een zijlijnpositie de 
beste strategie, in afwachting van een 
duidelijk signaal uit het veld. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland    week 26, 26 juni 2020

BASF - Volatiele rebound

Op de chart is goed zichtbaar hoe de bulls 
moeten zwoegen om de rebound in stand 
te houden. Vanaf circa 50,00 mogen zij 
wederom opveren richting de SMA op 58+, 
een aantal weken terug al even aangetikt. 
Als de bulls niet voortmaken zal er komende 
week een rode swingteller van start gaan, 
hetgeen impliceert dat de dalende trend een 
vervolg kan krijgen. Opnieuw onderuit naar 
40 tot 37 is dan een haalbaar traject. Al met 
al een spannende fase. 

Conditie: Rebound. 
Coaching: rebound posities strak monitoren 
want de beren slijpen hun messen. 

Ferrari - Klaar voor een rit

Een relatief rustig koersverloop in afwachting 
van een vervolg van de uptrend. Stabilisatie 
nipt boven de SMA lijn op 144+ als opmaat 
voor een rit naar 158/160, daarboven zijn 
de bulls los voor een stevige rally. Mocht 
de koers onder 144+ zakken, dan raken de 
bulls in een slip en kunnen ze wegglijden 
naar 113/112. Voor nu bezien of de bulls 
daadwerkelijk van hun plek willen komen 
met enkele mooie witte candles. Vooralsnog 
gaat het moeizaam. 

Conditie: Correctie.
Coaching: offensief wat anticiperende 
koopposities innemen is te overwegen. 
Anders wachten op een duidelijk signaal. 

Siemens - Bodemen op de SMA

De koers zwiept met grote uitslagen over 
het veld, waarbij de SMA lijn nauwelijks tot 
niet wordt gerespecteerd als trendvolgende 
indicator. Momenteel bevinden de bulls zich 
in licht positief vaarwater gezien de stand 
van de swingteller en RSI. Deze indicatoren 
bieden meer houvast dan de SMA lijn. Mits 
de koers boven de 99 tot 100 zone beweegt 
houden de bulls de meeste troeven in 
handen en lijkt een opleving naar 109+ en 
zelfs 119+ een aannemelijk scenario. 
Onder 99 vervagen de vooruitzichten.

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn te 
overwegen mits de koers boven de SMA blijft 
bewegen. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties   week 26, 26 juni 2020

EUR/USD - Matige uptrend 

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 1,26+ 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 - Stierendriften

Het is hangen en wurgen, piepen en kraken 
rond de SMA lijn op 175. Witte, zwarte en 
Doji 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: UP.
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 
tegen 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 om daarna het proces van 
hogere toppen en hogere bodems kracht 
bij te zetten.

Conditie:  Up.
Coaching: Buy The Dip strategie zolang de 
koers boven 1,11 noteert. 

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 26, 26 juni 2020

Goud - Volatiele UP status

Er is een mooi proces van hogere toppen 
en hogere bodems gaande, met momenteel 
een dappere strijd bij de rode strepen 
op 1786 en 1799. Witte candles, alle 
indicatoren in de plus, dus de stierendrang 
is aanwezig, maar gaat het lukken om de 
strepen te slechten? Zo ja, dan komt 2000 
als koersdoel in beeld. Zo nee, dan is een 
volatiele correctie naar de Fibo grid op 
16679 tot 1604 goed mogelijk. Kortom, erop 
of eronder voor de goudstieren. 

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

Zilver - Plusjes en minnetjes

De trendmatigheid is ver te zoeken, geen 
duidelijke serie hogere of lagere toppen 
en bodems. Swingteller afwisselend in een 
plus- of minstand helpt ook niet echt mee. 
Enig houvast bieden de SMA op 17+ en de 
rode streep op krap 19,00. Daar eerst maar 
eens uitbreken voor een nieuwe significante 
beweging. Tot dat moment is geen zinnig 
scenario te schetsen. 

Conditie: Up of Correctie.
Coaching: twijfel overheerst, dus wacht dan 
maar even aan de zijlijn. 

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


