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De maand juli is volatiel van start gegaan. Nerveuze koerssprongen, waarbij 
per saldo dappere stijgingsdrang ofwel rebounddriften zichtbaar zijn. Het 
geheel laat zich vertalen met “Volatiele bodemstrijd” als opmaat voor een 
verder herstel in de komende weken. Witte weekcandles zijn gewenst voor 
opluchting bij beleggers, slechts dan zijn er rebound kansen. Er moet meer 
gebeuren om de trend te keren, dat moge duidelijk zijn. 
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AEX-Index® - Spartelende stieren willen overleven

Binnen het proces van lagere toppen en lagere bodems wordt met veel gevoel voor dramatiek 
geprobeerd te bodemen in de 650-660 zone, als opmaat voor een hernieuwde rebound richting 680 
tot 700. Volgende week mogelijk de swingteller naar +1, hetgeen bodemvorming zal bevestigen. Al met 
al dus een volatiele bodemstrijd met de huidige witte candle als mooie trofee voor de stier. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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Chart Navigator - Indices     week 27, 8 juli 2022

DAX® index - Steunzone onder druk gezet, zullen de bulls overleven?

Het laagste punt van 2022 
is neerwaarts kortstondig 
doorbroken en staat onder druk. 
Toch zijn er voorzichtig wat 
tekenen van terugkerende 
bulls. Desalniettemin blijven 
shortposities gerechtvaardigd tot 
er meer bodemvorming zichtbaar 
is. Daarna kan er mogelijk wat 
herstel plaatsvinden binnen de 
dalende trend. Kritisch blijven 
volgen dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Stabilisatie boven de steunzone 3.600

Er is sprake van een dalende 
beweging waarbij er wat 
stabilisatie zichtbaar is in de zone 
rond 3.600. Alle indicatoren staan 
logisherwijs in de min. 
Pas boven de highs van de 
afgelopen weken verbetert het 
beeld. Wellicht wat shortposities 
afbouwen bij meer signalen van 
bodemvorming, tenzij de afdaling 
onder 3.567 een vervolg krijgt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Bulls keren terug rond de steunzone op krap 3.400

Op 3.857+ werd recent een 
lagere top geplaatst, waarna 
een rappe afdaling van start 
ging naar de steunzone op krap 
3.400. Daar is nu een steunstrijd 
gaande en onder de zone krijgt 
de downtrend een vervolg. Nu 
er wat bodemvorming zichtbaar 
is, is het raadzaam om op te 
passen met shortposities. Bij 
hogere niveaus is er volgende 
week mogelijk al een rebound 
op te tuigen. 

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/?q=bel20
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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 S&P500  index - Stabilisatie binnen de dalende trend, mogelijk een herstel poging

Inmiddels is er rond 3.800 
punten wat stabilisatie zichtbaar 
in het patroon van lagere toppen 
en lagere bodems. Pas boven 
grofweg 4.000 wordt het dalende 
patroon opwaarts doorbroken 
en kan een verder herstel van 
start richting 4.200. Al met al een 
spannende fase waarbij er op 
het Dashboard een Exit Short 
signaal wordt gegeven.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Food & Beverage SX3P - Herstelfase vanaf de steun blijft nog overeind

Na een afdaling bleef de 
steunzone rond 730+ overeind 
waarna een herstelfase van start 
ging binnen de dalende trend. 
Turbo Long posities kunnen 
worden aangehouden waarbij de  
tussenliggende zone rond 800 
mogelijk voor wat topvorming kan 
zorgen. Er is dan een Exit Long 
te overwegen. Boven 800 ligt er 
ruimte voor een vervolg van de rit 
naar 850. 

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Afnemende intensiteit van het dalende koersritme

Charttechnisch komt het dalende 
koerspatroon pas onder druk te 
staan boven de meest recente 
tussenliggende top op 12.176, 
waarna de zone rond 13.000 
ook nog als barrière op het 
veld ligt. Er is nu een herstel 
zichtbaar, maar de dalende trend 
is niet zomaar teneinde. Wel kan 
overwogen worden om Turbo 
Short posities af te bouwen nu 
de swingteller positief draait.

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/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Nasdaq-100&u=584&cat=Turbo
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 27, 8 juli 2022     = kans,  = bedreiging

Adyen - Opluchting binnen de dalende trend, nu eerst een rebound

Recente bodemvorming op 1148, 
deze week een witte candle met 
swing +1 biedt ruimte voor een 
rebound naar de Fibo grid rond 
1500+ tot 1721. De DBS indicator 
rechtvaardigt het innemen van 
rebound posities. EL kansen dus 
voor countertrend spelers, mits 
de candles wit kleuren en de 
swingteller doortelt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Negatieve overgang, de beer stevig aan zet

Een derde blauwe DBS staaf 
geeft aan dat de beren de 
touwtjes in handen hebben. 
Een negatieve overgangsfase, 
voldoende reden om aan de 
zijlijn te wachten. Even aanzien 
wanneer een pullback van start 
gaat om de recente trendbreuk 
te valideren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - De bulls willen verloren terrein terugwinnen

Na enige aarzelingen lijkt het 
deze week te lukken om een 
rebound te starten, getuige de 
stand op de DBS indicator. Met 
steun op 24+ is een opleving 
naar de SMA op 27+ het 
meest waarschijnlijke scenario. 
Spannende koopkansen 
derhalve voor koopjesjagers.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=adyen
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
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
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Akzo Nobel - Stevige berentikken, de koers gaat rap onderuit

Er is momenteel een forse 
afdaling gaande met stevige 
zwarte candles. Logischerwijs 
staan de indicatoren hierdoor 
flink in de min. Er is geen zicht 
op bodemvorming, zij het dat de 
RSI  de OS-lijn raakt. Mogelijk 
komende week een witte 
candle als eerste indicatie van 
bodemvorming?  
Turbo short posities doen het 
goed, deze strak bewaken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Stieren door het ijs, wanneer komt de rebound?

 De bulls in een vrije val, alles 
in de min, een heftige breakout 
beweging. Maar de RSI staat 
onder de OS-lijn en dreigt met 
een up-cross als indicatie van 
bodemvorming. Bij een witte 
candle kan de rebound naar 
krap 24 tot mogelijk 27 van start 
gaan. Dat biedt dan Turbo Long 
kansen voor rebound spelers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Op weg naar de steun, tijd voor bodemvorming

Inmiddels nadert de koers de 
volatiele steunzone rond 212 
tot 193. Met alle indicatoren 
in de min is de Down conditie 
valide op het Dashboard met als 
gevolg nog steeds een blauwe 
DBS indicator. Mogelijk kunnen 
de bulls zich laten zien in de 
steunzone, wacht daartoe op de 
eerstvolgende witte candle. Dat 
biedt immers rebound 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=388&underlying=ArcelorMittal&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=1447&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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 ASML - Onderkant van het dalende trendkanaal bereikt

Lagere toppen en lagere 
bodems in een dalend 
trendkanaal en daarbij een 
afzwakkende SMA lijn, zo ziet 
het koersbeeld er uit. Maar rond 
400+ kan er gebodemd worden 
als opmaat voor een opleving 
naar de bovenkant van het 
kanaal rond 500. Van 400 naar 
500, interessant scenario voor 
anticiperende koopjesjagers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Negatief sentiment overheerst op het volatiele speelveld

Het proces van lagere toppen 
en lagere bodems is nog niet ten 
einde, ondanks de witte candle 
van deze week. Alle indicatoren 
in de min, de Down status blijft 
valide, hetgeen goed is voor 
uitstaande Turbo Short posities. 
Bij een tweede witte candle wel 
overwegen om short winsten te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Spartelende stieren op het veld

Negatief sentiment overheerst 
gezien de rangen en standen bij 
de indicatoren. Maar rond de 130 
steunzone lijkt een verbetering 
aanstaande. Rebounden met 
witte candles naar de 150-
160 zone is een haalbaar 
scenario. Dit biedt koopkansen 
voor countertrend spelers. 
Trendbeleggers kunnen rustiger 
ademhalen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

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=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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
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Onstuimig koersbeeld, 
afwisselend witte en zwarte 
volatiele candles nipt onder 
een afzwakkende SMA lijn. 
Geen mooi speelveld voor 
actieve beleggers, zij zien 
steeds wisselende standen 
bij de indicatoren. Hou maar 
even afstand en wacht op een 
overtuigend signaal uit het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Moeizame strijd, geen terreinwinst voor beer en stier

IMCD - Charttechnisch een lichte verbetering

Binnen de serie lagere toppen 
en lagere bodems onder de 
SMA lijn wordt nu een derde 
witte candle geplaatst, een 
milde opleving derhalve richting 
zo mogelijk de 146 streep en 
wie weet daarna de 160 zone. 
Op 118+ ligt de eerste groene 
streep. Komende week de 
swingteller naar +1, dat mag de 
rechtvaardiging zijn om Turbo 
Long posities te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Beer blijft aan zet

“Thans de beren aan zet met alle 
indicatoren in de min om een 
dalende trendfase te starten. In 
feite een klassieke trendbreuk. 
Verder afdalen naar 8,34 tot 
7,35, dat zijn de routepaaltjes 
onder in het veld. Negatief 
sentiment overheerst zolang de 
koers onder de 10,75 noteert”, 
zo meldde ik vorige week. Geen 
wijziging in het beeld, Turbo 
Short posities mogen worden 
aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Just Eat Takeaway  - Korte herstelpogingen binnen een sterke downtrend

Al maandenlang een dalende 
trendfase, keurig ondersteund 
door alle indicatoren. Thans 
wordt er wederom een poging 
ondernomen om een rebound 
te plaatsen richting de 22+ rode 
streep. Leuk voor speculanten 
en anticiperende koopjesjagers 
en enige opluchting voor 
trendbeleggers die nog steeds 
JET in portefeuille hebben. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bulls houden goed stand, ze laten nog geen correctie toe

De bulls houden prima stand, 
ze stabiliseren rond 3,40, 
ondersteund door positieve 
indicatoren. Maar ze moeten de 
3,44 rode streep slechten om de 
trend te vervolgen. Dat impliceert 
dan additionele koopkansen. 
Onder 3,25+ kan een serieuze 
correctie van start gaan richting 
de Fibo grid tot uiterlijk 2,85+. 
Voor nu bestaande Turbo Long 
posities aanhouden, zo luidt de 
coaching aanbeveling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Aarzelende stappen in een dappere rebound

De bulls doen goed hun best 
om terrein te winnen. Zij moeten 
echter boven de SMA op 44+ 
prikken om daadwerkelijk 
een positieve trend te starten. 
Dat is het moment voor 
trendbeleggers om Turbo Long 
posities te overwegen. Dan is 
er stijgingsruimte tot aan 47+. 
Letwel, momenteel is de Down 
status nog valide. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9721&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&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
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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 27, 8 juli 2022

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips -  Stevige dalende trend met zo nu en dan een korte opleving

De beren voeren al geruime tijd 
de regie met alle indicatoren in 
een min stand, de Down status 
op het Dashboard is valide. 
Mogelijk dat in de zone rond 17+ 
(maandkaart) steun gevonden 
kan worden. Desalniettemin 
is er sprake van een stevige 
downtrend die niet zomaar 
gekeerd kan worden. Eerst 
maar eens een overtuigende 
witte candle. Dan mogelijk wat 
rebound kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Bulls keren de trend

De recent gestarte rebound 
vanaf de 40+ zone gaat deze 
week over in een breakout 
beweging nu de candle 
mogelijk boven de SMA lijn 
prikt. Alle indicatoren nu in de 
plus, de UP status keert terug 
op het Dashboard. Het is heel 
prematuur, slechts 1 groen 
staafje op de DBS indictor en de 
RSI boven de OB-lijn. Oppassen 
om koopposities in te nemen, blijf 
alert.   

Randstad - Dappere bodemvorming rond 45, nu een rebound?

Lagere toppen en lagere 
bodems onder een sterk 
afzwakkende SMA lijn, al met 
al een Down status op het 
Dashboard. Maar er wordt 
met witte candles geprobeerd 
te bodemen rond 45+. 
Charttechnische koopkansen 
richting de 53+ zone zolang de 
candles wit kleuren. Onder 45 
gaat het luit open, dat moge 
duidelijk zijn. 

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=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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RELX - Spanning rond de SMA lijn, toch weer een stijgende trend?

De recente breakout was van 
korte duur. Deze week prikken 
de bullen immers weer boven 
de SMA lijn, zo mogelijk alle 
indictoren in een plusstand, 
de DBS zelfs met Enter Long 
coaching stip. Koopkansen voor 
trendvolgende beleggers dus, 
mits de koers niet meer terugvalt 
onder de SMA lijn. Het beeld 
oogt onrustig, hou daar even 
rekening mee. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Wat een gespartel, waar blijven de bodemstampers? 

Er is een enorme felle strijd 
gaande in de 24-25 zone 
met deze week een Bearish 
Engulfing patroon, een felle 
berentik. De RSI stuurt aan op 
bodemvorming, dus komende 
week mag er een witte candle 
worden geplaatst. Dan zijn 
bodemstampers actief, voor 
trendbeleggers de overweging 
om Turbo Long posities te 
overwegen. De indicatoren gaan 
niet meteen mee in de plus. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify -  Beren aan zet, zwart en rood overheerst

Na de recente top 39+ ging 
een rappe afdaling van start 
die inmiddels de zone rond 32 
heeft bereikt.  Er zijn nog geen 
signalen van bodemvorming, dus 
zijn er ook nog geen rebound 
kansen. Eerst maar eens een 
witte candle als opmaat voor een 
herstel beweging. Dan opnieuw 
de kansen beoordelen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=relx
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=shell
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Beren aan de leiding, wel tijd voor een bodem

De beren vergroten hun grip 
op het speelveld door meer 
zwarte candles te produceren 
in een felle afdaling. Er liggen 
geen steunstrepen in de nabije 
omgeving, dus er is vrij spel 
voor de beer, zij het dat de RSI 
ruim onder de OS-lijn noteert en 
daarmee dus bodemvorming 
aanwakkert. Wacht op wit om 
koopposities te overwegen. Eerst  
wat bodemstampers in actie 
zien. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls breken uit, maar houden ze stand? 

Het lukt deze week om met een 
solide witte candle boven de 
SMA lijn te prikken om daarmee 
zo mogelijk een stijgende 
trendfase te starten. Het is 
de eerste stap in een nieuwe 
koersfase, maar houden de bulls 
dit tempo vol? De RSI schuurt 
tegen de OB-lijn, dus dat kan 
remmend werken. De DBS 
geeft nog geen EL coaching 
stip, neem dat mee in uw 
overwegingen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Lichte stabilisatie op een rommelige chart

Momenteel is een downswing 
gaande, na de  recente plaatsing 
van een Bearish Engulfing 
candle patroon. Het speelveld 
verkrapt daarmee weer wat, 
er staat immers een lagere top 
op krap 22. Aan de onderkant 
krijtstrepen rond 17,90 en 17,40 
als steunzone. Het is niet geheel 
duidelijk wat de volgende stap 
van de markt zal zijn. Even 
aanzien dan maar. 

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/?q=universal music group
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 27, 8 juli 2022

Recent sloeg ondergetekende nog even een TA-boek open naar 
aanleiding van een vraag in een webinar wat de beste trading boeken 
zijn. Wat mij betreft zijn slechts enkele boeken waardevol al betekent 
het niet dat alles wat er in staat ook bruikbaar is. Onlangs heb ik dan 
ook bijna alles weggegooid wat ik in mijn bibliotheek had verzameld 
in de afgelopen 15 jaar. Weg ermee, dat ruimt lekker op! De meeste 
beleggingsboeken zijn wat mij betreft (net als bepaalde software) 
alleen geschreven ‘om te verkopen en niet om te gebruiken’. U kunt 
er een hoop van leren, maar vooral dat heel veel dingen waarschijnlijk 
alleen voor de auteur werken, en niet voor u. Het beste TA-boek is dan 
ook uw eigen handelshistorie. U leert namelijk het meest van uzelf  en 
uw eigen observaties van de beurskoersen. 

Welnu, daar is wel een heel solide basis voor nodig. Hou dat vooral 
simpel, nog zonder gebruik van indicatoren. Zonder een aantal 
elementaire eenvoudige basisvaardigheden bent u immers veel minder 
kansrijk om langdurig gedegen rendement te behalen. Dat betreft 
bijvoorbeeld: 1. het lezen van toppen, bodems en marktritme en het 
bepalen van mogelijke reactiezones, 2. goed risico en trade beheer en 
3. een realistische kijk (uw mindset) op de werking van beurskoersen 
en wat u van een setup kunt verwachten (namelijk van alles). 
Fundamentele kennis kan uiteraard helpen, maar is niet noodzakelijk 
als handelend individu, wel als je miljoenen beheert. Een gedegen 
basis is dus belangrijk en daar ligt al behoorlijk wat studie en huiswerk. 
Uiteraard kan ik u daarbij op weg helpen.

Maar om tot uw persoonlijke succesvolle strategie te komen, is het 
beste boek dus uw eigen trading boek. Dat ‘boek’ kan prima bestaan 
uit screenshots met aantekeningen van al uw trades en ideeën 
bijvoorbeeld. Indien u die dagelijks of  wekelijks maakt, creeërt u een 
schat aan informatie op basis van uw eigen waarnemingen met als 
voordeel dat het u een strategie gaat opleveren, die past bij uw eigen 
unieke persoonlijkheid en wensen, beter door u te volgen is en meer 
voldoening in het resultaat zal opleveren. Raadpleeg daarbij gerust uw 
coach voor feedback en ondersteuning. (WdB)

Afbeelding 2  

TA boeken.....

Het beste TA-boek

Uw beste TA boek...

Wolters Kluwer - de UP status keert terug, nog geen duidelijk trendplaatje

Op afstand gezien is een trading 
range zichtbaar tussen 84 steun 
en 99 weerstand met thans een 
duidelijke sprong van de stier. 
Formeel is de UP status valide, 
maar blijf toch de trading range 
volgen. Dus een opleving naar 
krap 99 is haalbaar, mee te 
spelen met bescheiden Turbo 
Long posities. Boven 99 zijn er 
additionele koopkansen tot 104+. 
Een mooie chart om Money 
Management te gebruiken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Afbeelding 1  

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

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
Wie zijn de winnaars van morgen? Die zoektocht staat centraal op een nieuw, spectaculair beleggersevenement: de IEX Beleggersdag, op 1 juni in de RAI te Amsterdam.Een indrukwekkende line-up van ceo’s, beursexperts, analisten en vakspecialisten spijkert je binnen een dag bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen toonaangevende beleggingsthema’s. Met maar één doel: zorgen dat je aan het eind van de dag met nieuwe beleggingsideeën en –inzichten huiswaarts keert.In workshops worden de thema’s verder uitgediept en voorzien van concrete beleggingsadviezen. En op de drukke beursvloer is altijd wat te beleven op en rond de stands van de aanwezige toonaangevende financiële instellingen.De IEX Beleggersdag wordt georganiseerd in het sfeervolle RAI Theater, één van de grootste theaterzalen van Amsterdam. Het theater combineert comfort en stijl met de nieuwste audiovisuele technologie. Het theater telt 1750 zitplaatsen en is gemakkelijk bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
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AirFrance KLM - Na een felle afdaling nu eerst een rebound

 Al geruime tijd zakt de koers 
fors weg, maar er is zicht op 
verbetering. Er staan immers 
oranje MRI candles en de RSI 
stuurt aan op bodemvorming als 
opmaat voor een rebound naar 
de Fibo grid op 1,51 tot 1,79. De 
candles moeten wit kleuren, dan 
zijn er rebound overwegingen, 
anders niet. Afwachten dus. 

Galapagos - Mooie trendfase in het verschiet

Voor de derde achtereen 
volgende week een witte 
candle, swingteller naar +2 en 
de DBS met groen staafje incl. 
de EL coaching stip. Een mooie 
propositie voor trendvolgende 
beleggers, want zij zien de 
countouren van een stijgende 
trendfase zolang de koers boven 
uiterlijk 49+ blijft bewegen. 

Heijmans - Bodemstampers actief, pullback in voorbereiding

Recent is er gebodemd rond 
10,28, thans een belangrijke 
springplank voor de bulls om 
een rebound te kunnen starten 
richting de SMA lijn rond 12,50. 
De RSI stuurt aan op een 
opleving, dus met een stop op 
10+ zijn anticiperende Turbo 
Long posities te overwegen om 
te kunnen profiteren van een 
opleving naar de 12,50 zone. 
Volgende week mag de 
swingteller naar +1. 

   

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=air france-klm
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=galapagos
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=heijmans
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 27, 8 juli 2022

OCI  - Wordt de correctie op tijd afgerond? Wanneer komen de bodemstampers in actie?

Er is een correctie gaande vanaf 
de 38+ rode streep richting de 
SMA lijn die rond 25+ de beren 
moet remmen. De swingteller 
staat al op -7, dus het schiet 
al op. Wacht op een witte 
candle om eerste koopkansen 
aangereikt te krijgen. 

Sligro - Rebound in de maak, bulls aan zet in de downtrend

Er is sprake van een dalende 
trend, waarbinnen een rebound 
ofwel opleving gaande is. Deze 
week immers een witte candle, 
swingteller naar +1 en de DBS 
naar een rebound stand, inclusief 
coaching stip. De bulls mogen 
opstomen naar de Fibo grid 
rond 20+ tot 22+, een mooi ritje 
voor koopjesjagers die kunnen 
profiteren met een Turbo Long 
positie. Onder 17,70 slaan de 
beren toe. 

TKH Group - Bodemvorming in de maak, een mooie rebound is aanstaande

Er lijkt een einde te komen 
aan de rappe afdaling in de 
afgelopen weken. Deze week 
een witte candle op de groene 
steunstrepen rond 35,00 als 
opmaat voor een rebound 
richting de SMA lijn. De RSI 
ondersteunt dit scenario met een 
OS-UP cross, dus anticiperende 
rebound posities ter overweging 
is gerechtvaardigd. 

   

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=oci
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=sligro
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=tkh
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Adidas - Lange termijn bodem biedt wellicht kansen

De langdurige afdaling is 
aanbeland rond de oude 
steunzone 160 en daar is nu 
wat stabilisatie zichtbaar. Alle 
indicatoren staan nog in de min 
stand, maar bij meer signalen 
van bodemvorming is het te 
overwegen om openstaande 
Short posities te sluiten, waarbij 
reboundspelers wellicht 
koopkansen krijgen aangereikt. 
Onder 160 een vervolg van de 
downtrend. Pas boven 180 een 
verbetering.

L‘Oreal -  Herstelbeweging richting de SMA zone

Vanaf 300+ is een herstelfase 
van start gegaan, waarbij het 
dalende koerspatroon lijkt te zijn 
afgebroken. Voor Long spelers 
is het van belang dat de zone 
rond 370+ opwaarts wordt 
doorbroken. Bij verkoopdruk in 
die zone is het wellicht raadzaam 
om wat winst te nemen op 
bestaande koopposities.

Roche - Rebound valide richting belangrijk kantelpunt

Een flinke beweging bracht de 
koers van 404+ terug naar de 
steunzone rond 300 waar een 
rebound werd ingezet. De zone 
rond 330 herbergt mogelijk wat 
weerstand. Bij verkoopdruk 
kan daar wat winst worden 
genomen op bestaande Turbo 
Long posities. Boven 330 kan het 
vizier op 360 en daarna weer op 
380/400. Al met al staat de koers 
rond een belangrijk kantelpunt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=adidas
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=l'oreal
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=roche
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GBP/USD - Dalende trend nog intact

Voor de GBP/USD geldt al lange 
tijd een dalende trend. Lagere 
toppen en lagere bodems 
zijn zichtbaar onder de daily 
en weekly SMA. Inmiddels 
is de steunzone rond 1.2000 
gesneuveld, waardoor er ruimte 
ligt richting het ‘spike-low’ 
op 1.1411, een flinke afstand. 
Logischerwijs behouden Turbo 
Short posities daarmee de 
voorkeur.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Meerjarige bodems rond 1.03 neerwaarts doorbroken

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De meerjarige bodems 
rond 1.0300 zijn neerwaarts 
doorbroken. Logischerwijs was 
daar wel een opleving zichtbaar, 
maar die was van korte duur. Er 
ligt nu ruimte richting 1.0000, 
daaronder liggen zeer oude 
niveaus rond 0.8500. Short 
posities krijgen logischerwijs de 
voorkeur voor het valutapaar. 
Boven het high van deze week 
wellicht pas afbouwen.

Al geruimte tijd is een downtrend 
valide voor de Euro Bund. 
Daarbinnen is een herstel van 
start gegaan dat inmiddels de 
oude bodemzone en daily SMA 
heeft bereikt in de zone 150/155. 
Bij verkoopdruk ligt een vervolg 
van de downtrend op de loer 
en zijn nieuwe Short posities 
te overwegen. De Doji is reeds 
een teken van enige twijfel in de 
markt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - De herstelfase binnen de dalende trend hapert

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=gbp/usd
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/?q=BUND future
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Goud - Verzwakt beeld nu het licht stijgend trendkanaal neerwaarts is doorbroken

De dalende beweging in Goud 
blijft overeind, waarbij de oude 
bodem rond 1.736 is bereikt.
Daaronder ligt er ruimte richting 
1.700. Pas bij signalen van 
bodemvorming is er wellicht wat 
herstel mogelijk richting 1.800. 
Derhalve kunnen Short posities 
worden aangehouden. Bij witte 
candles en hogere niveaus zo 
mogelijk wat winst nemen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Het opwaartse koerspatroon 
van BrentOil staat onder druk 
nu de meest recente bodem 
neerwaarts is doorbroken. De 
swingteller noteert al een aantal 
weken negatief. Alles bij elkaar is 
er dus hapering zichtbaar, maar 
pas onder 100 gaat wellicht een 
diepere correctie van start. Het 
is wel te overwegen om Turbo 
Long posities mogelijk wat af te 
bouwen, tenzij de bulls zich weer 
rap laten zien.

BrentOil future - De opwaartse trend staat onder druk nu een correctie valide is

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na het sneuvelen van de 
steunzone rond 22 ging een 
afdaling van start waarbij tevens 
een charttechnische pullback 
zichtbaar is. Inmiddels noteert de 
koers nog lager waardoor een 
dalende trend meer vorm krijgt 
richting de oude steun rond 18. 
Turbo Short posities kunnen dus 
worden aangehouden zolang de 
afdaling intact is. 

Zilver - Afdaling krijgt meer vorm

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=brent future
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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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een 
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest 
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s 
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
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