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De bulls doen uitermate goed hun best om de aandelenvelden groen 
gekleurd te houden. Maar er liggen her en der wat beren op de weg. Wat 
dat betreft is er sprake van een “Gematigd optimisme”, de weg omhoog 
ligt niet volledig open. Worden de beren aan de kant geschoven of zorgen 
zij binnenkort voor stremmingen, aarzelingen en terughoudendheid? Volg de 
charts en het antwoord verschijnt in beeld. 

Chart Navigator 
10 juli 2020

Rebounds en Ups 
Het Dashboard geeft een mix aan positieve 
koersbewegingen weer, hetzij als rebound 
in de downtrend, hetzij als actiebeweging 
van de bulls in een uptrend. Check de 
technische conditie van uw favoriete indices 
en hoofdfondsen en stel vast welke Dashboard 
status valide is.  
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor  Basic-Fit, BESI, Boskalis, SBM 
Offshore, TomTom en Vopak. Deze charts 
tonen een gematigd optimisme bij de bulls. 
Kijk, lees en oordeel welke bijbehorende acties 
overwogen kunnen worden. 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week, te 
weten Dieteren, Elia Group en Sofina. Drie 
titels   waarvan de charts laten zien hoe de 
bulls standhouden en dappere pogingen 
ondernemen om noordwaarts te trekken.  
Op de intermarket speelvelden zie ik 
significante acties. Zo mag EUR/USD proberen 
zijn uptrend te hervatten, Goud en Zilver tonen 
een stevige witte candle in hun uptrend, de 
Brentoil stieren daarentegen haperen enigszins 
en de Euro Bundfuture probeert dapper de 
uptrendfase een nieuwe impuls te geven. 

Menig econoom en fundamenteel analist 
zal zich verwonderd afvragen waarom de 
beurzen zich zo snel hersteld hebben na de 
Corona klap. Krampachtig worden argumenten 
aangedragen als FOMO en TINA om toch 
maar een verklaring te kunnen geven. Wat 
deze kreten inhouden zal ik uitleggen in de TA 
Coaching Rubriek. Voor mij als TA Coach is er 
geen verklaring nodig, maar wel een oplossing 
en die luidt CATCH. Deze eigen vondst zal ik 
ook nader toelichten. Kortom, FOMO, TINA en 
CATCH als extra leerstof  voor de belegger. 

BBB Webinar maandag 20 juli
U weet dat er regelmatig webinars worden 
verzorgd om u op de hoogte te houden van de 
technische conditie van menig fonds. In het 
maandelijkse Bakker’s Bull & Bear Webinar 
worden met name de weekcharts toegelicht. 
Waar schuilen de kansen en bedreigingen voor 
trendmatige beleggers? Uiteraard komt de AEX 
uitgebreid aan bod en presenteer ik weer een 
Fonds van de Maand, een uitgelezen kans, 
gevoed door het Dashboard en gelardeerd met 
een subjectief  sausje. Kortom, een interactieve 
coaching sessie, ja, u kunt live vragen stellen, 
voor de actieve trendbeleggers. U kunt zich 
aanmelden voor het eerstvolgende BBB 
webinar op 20 juli aanstaande. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/29740/bakkers-bull--bear-webinar/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/29740/bakkers-bull--bear-webinar/


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

AEX-Index® - Moeizame bullenstrijd

Langzaam maar zeker komen de bulls 
los van de gemiddelde lijn met de intentie 
een nieuwe uptrend te starten. Na vijf 
kleefcandles komt er mogelijk deze week 
een einde aan de consolidatiefase, meer 
stijgingspotentieel komt er vrij met 632+ 
als haalbaar koersdoel. De Up status op 
het Dashboard werkt stimulerend zolang 
de AEX boven de SMA op 561+ beweegt. 
Kortom, positieve verwachtingen, waarbij   
de kleur van de huidige candle wel voor wat 
stremmingen zorgt.

Conditie: Up.
Coaching: als er witte candles loskomen 
boven de SMA lijn, zijn er koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

DAX® index - Week van de Beer

De candles kleurden de afgelopen weken 
afwisselend wit en zwart rond de vlakke 
SMA zone. Deze week is aanvankelijk 
gestart met hogere niveaus maar het 
high van de afgelopen weken op 12.913 
is niet opwaarts doorbroken. Inmiddels is 
er een zwarte candle in de maak. Aan de 
onderkant ligt de steun op krap 11.600. 
Spanningsmeter RSI noteert nog boven 
de 50 lijn. Eerst maar kijken of de bulls nog 
wat tegengas kunnen geven of dat het 
‘Zebrapatroon’ stand houdt.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang het patroon van hogere toppen en 
bodems in stand blijft. Onder 11.500 gaat 
een negatieve overgangsfase van start.

Chart Navigator - Indices       week 28, 10 juli 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Kritieke strijd

De reboundfase is gestrand onder de 
dalende SMA zone rond 3.570 punten. De 
afgelopen weken wisselden witte en zwarte 
candles elkaar af. Deze week lijkt de index 
wat afstand te willen nemen in een poging 
op te klimmen richting de weerstandzone 
rond 3.570 punten. De swingteller staat in 
de plus en spanningsmeter RSI klimt boven 
de 50 lijn. Voor nu bezien of de bulls de 
tussenliggende horde kunnen passeren. 

Conditie: Support.
Coaching: rebounders volgen de strijd 
kritisch.

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 - Gematigd positief

Het patroon van de afgelopen weken, 
waarbij witte en zwarte candles worden 
afgewisseld blijft in stand boven de SMA 
zone rond 3.000 punten. Er zijn tevens nog 
hogere toppen en bodems zichtbaar in de 
S&P. Boven de recente top op 3.233+ ligt 
er ruimte naar het high op 3.393. Onder 
de steun en SMA zone op 3.000 gaat 
een negatieve overgangsfase van start. 
Vooralsnog ziet het er echter positief uit voor 
de index. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities blijven 
gerechtvaardigd in de huidige adempauze. 

DOW JONES index - Adempauze onder SMA

Het indrukwekkende herstel van de  
‘extreme low’ op 18.213 heeft recent ruim 
27.500 punten bereikt. Daarna volgde 
een strijd rond de SMA met afwisselend 
witte en zwarte candles. Een illustratie van 
onzekerheid en twijfel in de markt.  Grofweg 
ligt het huidige speelveld tussen de recente 
bodemzone rond 25.000 punten en de top 
op 27.580. Zolang het patroon van hogere 
toppen en bodems wordt voortgezet is het 
beeld positief.

Conditie: Neutraal (Support)
Coaching: zolang de zone rond 25.000 
intact blijft, zijn lange termijn posities nog 
gerechtvaardigd.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                         week 28, 10 juli 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Op herhaling

Breken of draaien? Dat is al enige weken 
de vraag die bij het technische plaatje van 
de Europese index hoort. De afgelopen tijd 
was er immers sprake van twijfel, waarbij 
afwisselend zwarte en witte candles werden 
neergezet. De week werd begonnen met 
hogere niveaus waarbij de weerstandzone 
op krap 3.400 onder druk staat. Maar de 
bulls hebben het niet gered. Desondanks 
blijft de Support conditie nog valide op het 
Dashboard. Voor nu de ontwikkeling dus 
kritisch volgen.

Conditie: Support.
Coaching: wellicht wat reboundwinsten 
verzilveren.

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 28, 10 juli 2020

ABNAMRO - Moeizaam herstel

Het wil vooralsnog niet erg vlotten met de 
opleving binnen de downtrend. Swingteller 
in een magere plus- of minstand, geen 
overtuigende beweging van stier of beer. 
Toch is er wel een lichte verbetering 
zichtbaar, getuige de hogere bodem rond 
7+, beduidend hoger dan de paniekbodem   
op 5,68. Er is dus een kans op een herstel 
richting de Fibo grid op 9,98 tot zelfs 12,65. 
Komende week een solide witte candle zou 
een goeie stap in de juiste richting zijn. 

Conditie: Down of Support.
Coaching:  koopjesjagers zien hun kans als 
er meer bodemstampers actief worden met 
witte candles

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Extra stierenstootjes

De bulls geven niet op, ze persen er 
opnieuw een witte candle uit, de upswing 
krijgt een vervolg, geen vuiltje aan de lucht 
zou je zeggen. Maar de afstand met de 
gemiddelde lijn is inmiddels aanzienlijk en 
dat kan tot hoogtevrees leiden bij de bulls. 
Maar er zal toch eerst een zwarte candle 
moeten verschijnen om topvorming aan te 
wakkeren als opmaat voor een correctie. 
Zolang die uitblijft, houden de bulls het 
stokje in handen. 

Conditie: Up. 
Coaching:  trendbeleggers zien de 
overspannen situatie en houden dan ook de 
vinger aan de pols. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Traag herstel

Ook op dit speelveld een dappere 
reboundfase met de intentie van de bulls 
om de Fibogrid binnen te treden. Van 2,59 
tot 3,24, dat is momenteel het speelveld. De 
swingteller in een magere ~1 stand, de RSI 
nog onder de 50-lijn, het gaat allemaal erg 
moeizaam en traag. Er zijn witte candles 
nodig om de rebound kracht bij te zetten. 
Zo niet, dan zal er wellicht eerder dan 
gewenst topvorming plaatsvinden. 

Conditie: 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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                     week 28, 10 juli 2020

Akzo Nobel - Bulls in breakout fase

De breakout beweging die van start ging 
toen de SMA opwaarts werd gepasseerd 
lijkt enigszins op te drogen. Er verschijnt 
immers een zwarte candle als eerste stap 
in een mogelijke pullback. Deze stap terug 
moet de SMA lijn op 78+ als nieuwe steun 
testen en valideren, om daarna een serie 
hogere toppen en hogere bodems te 
starten. De trendmatigheid kan daardoor 
aanzwellen, de weg omhoog naar 90+ 
kan dan worden ingezet. Bij koersvorming 
onder 78+ vervagen de positieve 
verwachtingen aanzienlijk. 

Conditie: Up. 
Coaching: na een succesvolle pullback zijn 
er koopkansen voor trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Bulls houden stand

Het lukt de bulls deze week om de 
koers richting de 24,00 zone te stuwen. 
Swingteller een tandje hoger naar +7, RSI 
netjes opkrullend, de UP status op het 
Dashboard krijgt een mooi vervolg. Maar 
ik zie ook dat het momentum uit de grafiek 
loopt. Zwarte candles, de rode streep die 
niet overtuigend wordt uitgenomen, de bulls 
ogen wat vermoeid. De tijd lijkt rijp voor wat 
topvorming en correctie. Even aanzien of 
de beren der druk gaan opvoeren. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities strak monitoren, er 
dreigt immers topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Druilerig beeld

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. Al met al een druilerig beeld, 
geen inspiratie, afwachtende spelers. 

Conditie:  Down of Support. 
Coaching: wacht maar op een overtuigend 
signaal waaruit blijkt wie de handschoen 
oppikt. 

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 28, 10 juli 2020

ASR Nederland - Rustige 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+.  
Komende week weer een witte candle kan 
hierbij goed van pas komen. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Fraaie bullenparade

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 wat er komende week gaat 
gebeuren bij swing +9.

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Bulls nog steeds op stoom

De ondertoon op dit speelveld blijft 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 
aanstaande topvorming. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 28, 10 juli 2020

DSM - Hapering in de bullenparade

“Mocht er een zwarte candle verschijnen, 
dan mag een pullback naar 115+ van 
start gaan”, zo besloot ik vorige week mijn 
commentaar. En zie, deze week mogelijk 
een kleine zwarte candle, zowaar een 
hapering in de bullenparade. Is dit slechts 
een adempauze of de start van een 
correctie? Komende week even aanzien 
wat de kleur van de candle zal zijn. Dan 
weten we meer. 

Conditie: Up.
Coaching: bij meer indicaties van 
topvorming overwegen om wat winsten te 
verzilveren. Na een correctie zijn er dan 
weer EL kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Klem in de driehoek

De bulls komen niet los van de sleepkabel, 
ze blijven hangen rond de 175. De grote 
driehoek als consolidatie patroon kan 
hiervan de oorzaak zijn. Daar zal de 
koers uit moeten breken voor een nieuwe 
significante beweging.  Dat is in het kort 
mijn analyse over het huidige koersbeeld. 
Het is even niet anders. Als de spelers 
niet van hun plek willen komen, is er geen 
verantwoord scenario te schetsen. 

Conditie: Up. 
Coaching: wacht maar op een duidelijk 
signaal uit het veld wie van plan is de koers 
uit de driehoek te drukken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Rust in de rebound

Ook voor dit fonds geldt dat de mooie 
rebound deze week verder opdroogt. Zou  
dit betekenen dat de rebound klaar is bij 
de 50% Fibo retracement op 85+? Zo ja, 
dan wordt het oppassen voor de beer. De 
swingteller staat +1 of -1, de RSI blijft rond 
de 50-lijn plakken, dus dat remt de bulls. 
Al met al een interessante stabilisatie in 
afwachting van een nieuwe significante 
beweging. Binnenkort weten we wie de 
koers van zijn plek zal drukken.

Conditie: Down of Rebound.
Coaching: een afwachtende houding is 
gerechtvaardigd nu niet duidelijk is wat de 
volgende stap van de markt zal zijn. 

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 28, 10 juli 2020

ING - Bulls met hakken in het zand

Langzaam maar zeker zetten de bulls 
hun hakken in het zand. Vorige week een 
Bullish Engulfing patroon, deze week 
echter geen overtuigend vervolg, maar wel 
bodemvorming bij 5,90. In eerste instantie 
de Fibo grid maar eens opzoeken op 6,77 
tot 8,35. Daarna zien we verder. Het moge 
duidelijk zijn dat de bullenplannen volledig 
in het water vallen als de koers weer onder 
5,90 valt. Kortom, kansen voor de stier, we 
gaan bezien of zij deze benutten. 

Conditie: Down of Support.
Coaching: mits de koers boven 5,90 noteert, 
zijn er offensieve rebound kansen voor 
koopjesjagers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Bulls aan zet

Op dit redelijk grillige speelveld voeren de 
bulls de regie, getuige de witte candles in 
combinatie met een positieve swingteller 
en een licht opkrullende RSI. De Up status 
is valide op het Dashboard, maar wat gaan 
de bulls bij de rode streep doen op 86+? 
Als het lukt om deze te passeren, betreden 
ze ‘uncharted territory’,  ze zijn nog nooit zo 
hoog geweest. Topvorming daarentegen bij 
85+ zal de opmaat zijn voor een correctie 
richting de 80 zone. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Even oppassen wat er bij 
de rode streep gaat gebeuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Bulls op stoom

“Komende week staat de swingteller in de 
plus, de RSI staat reeds boven de 50-lijn, 
de Up status kan terugkeren. Door naar 
de rode streep op 102+ is dan ook de 
verwachting, al dan niet afgewisseld met 
wat zwarte berentikjes. Onder in het veld ligt 
er pas steun op 83+, dus er is voldoende 
correctieruimte”, zo luidde vorige week 
mijn commentaar. Welnu, de corrigerende 
berentik wordt uitgedeeld, het is nu zaak dat 
de bulls zich gaan vermannen. Of gaan we 
een dubbele top zien bij 100? 

Conditie: Up. 
Coaching: twee handen aan het stuur als 
er koopposities uitstaan, de bullenparade 
hapert enigszins. 

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 28, 10 juli 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Bulls in breakout conditie

Er is een breakout beweging gaande, 
getuige de positieve swingteller boven 
een fier opkrullende SMA lijn. Er is ruimte 
tot krap 45,00, gelijk aan een recente top. 
Deze week echter een hapering in de 
breakout, er staat een forse zwarte candle.
Slippertje van de stier of toch een poging 
om de breakout af te ronden en een 
pullback te starten? De kleur van de 
komende candle zal uitsluitsel geven. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Bij meer indicaties van 
topvorming overwegen om wat winsten te 
verzilveren. 

NN Group - Volatiele uitbraakpoging

Met veel gevoel voor dramatiek weten de 
bulls op te stomen naar de SMA lijn en deze 
zelfs te passeren. Een heftige strijd bij de 
sleepkabel en de rode streep op 32,39, 
swingteller op +1 en de RSI ruim boven de 
50-lijn. De bulls hebben de meeste troeven 
in handen, zij mogen die uitspelen door 
de koers boven de rode lijn te prikken. 
Dan kan een uptrend van start gaan. 
Bij koersvorming onder de SMA op 31+ 
vervagen de positieve verwachtingen. 

Conditie: Up.
Coaching: spannende koopkansen voor 
trendbeleggers. Hou wel twee handen aan 
het stuur. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bulls bij de SMA lijn 

De bulls rebounden nog even verder tot 
aan de SMA lijn op 2,45. Swingteller weer 
op +1 en de RSI opkrullend tot boven de 
50-lijn ondersteunen de herstelbeweging 
van de bulls. Nu  moet blijken of er getopt 
gaat worden om daarmee de rebound af 
te ronden. De beren zullen dan de dalende 
trend een nieuwe impuls willen geven. De 
zwarte candle van deze week is mogelijk 
de eerste stap in het topproces. Of gaan de 
bulls ons verrassen met een trendomkeer?

Conditie:  Support. 
Coaching: rebound posities strak bewaken 
want er dreigt topvorming. 

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 poging 
van de beer om de koers zuidwaarts te 
drukken. De Down status is valide op het 
Dashboard, dus het zal wel kwakkelen 
blijven, tenzij het lukt de 22+ rode streep te 
slechten. Dan zijn de bulls los. Zo niet, dan 
blijven de beren aan de leiding. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Turbulente rebound

Met veel gevoel voor dramatiek weten 
de bulls stand te houden in hun rebound 
parade met een zwarte candle. Deze week 
de swingteller weer naar een plusstand 
met zo mogelijk de RSI boven de 50-lijn 
ondersteunen de opkomende stieren. Er is 
ruimte tot aan de 44+ zone, gelijk aan SMA 
en Fibo weerstand. Daar toppen zal de 
beer aansporen om in actie te komen. Er is 
dus nog wat stijgingspotentieel, maar dan  
moeten de bulls wel terugkomen met een 
witte candle. 

Conditie: Support.
Coaching: mits er komende week een witte 
candle verschijnt zijn er rebound kansen. 

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 +4 staat. 
Maar eens bezien of er meer witte candles 
bijkomen nu er geen rode strepen meer 
aanwezig zijn op het veld. Onderin mag bij 
73+ bodemvorming worden verwacht als er 
onverhoopt een correctie wordt ingezet. 

Conditie: upswing.
Coaching:  chartreaders zien hun kansen 
zolang de candles wit kleuren en de 
swingteller doortelt in zijn upswing. 

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 - Waar blijven de bulls? 

De spelers houden krampachtig vast aan 
de contouren van een H&S bodempatroon. 
Linkerschouder op 45+, hoofd op 40+ en 
nu de vorming van de rechterschouder 
wederom rond 50,00, Binnenkort dus 
enkele 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 vooralsnog een haalbaar scenario, 
mits de bodemstampers rap in actie 
komen. 

Conditie: Down. 
Coaching: wacht op voldoende 
bodemvorming om te kunnen profiteren van 
het bodempatroon. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Beren aan zet

Het technische beeld verslechtert 
aanzienlijk na de recente trendomkeer. 
Eerst de breakout naar 38+, gevolgd door 
een pullback naar de SMA op 50,00, 
daarna de beren aan zet. Inmiddels drie 
zwarte candles op rij, swingteller op -2 en 
de RSI onder de 50-lijn, de Down-status 
is valide. Eerste steunstreep ligt op 43+, 
dus de beren hebben nog wat ruimte. Niet 
eerder dan boven 50+ kan het tij weer 
keren. 

Conditie: Down.
Coaching: prima speelveld voor short 
spelers, zij spelen het spel tussen 43+ steun  
en 50+ weerstand. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Aanmodderen

“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”. Ik heb hier niets aan 
toe te voegen. De beurslieveling verliest 
aan kracht, maar eens bezien of hier 
verbetering in komt de komende tijd. Deze 
week lijkt er een dubbele bodem geplaatst 
te worden bij 13,40, dus wie weet.   

Conditie: Down.
Coaching: het is wachten op duidelijke 
signalen die een significante beweging 
aankondigen. Koopjesjagers zien wel hun 
kansen bij 13,40. 

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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Menig econoom en fundamenteel analist zal zich verwonderd afvragen 
waarom de beurzen zich zo snel hersteld hebben na de Corona klap. 
Krampachtig worden argumenten aangedragen als FOMO en TINA 
om toch maar een verklaring te kunnen geven. Voor mij als TA Coach is 
er geen verklaring nodig, maar wel een oplossing en die luidt CATCH. 
Kortom, FOMO, TINA en CATCH als extra leerstof  voor de belegger. 

Fear Of Missing Out (FOMO)
Als markten dramatisch in elkaar zakken dan is de kans op een 
herstel best wel aanwezig. De angst om de boot te missen is dan het 
argument om aankopen te doen. Beleggers die voorgaande rallies 
hebben gemist laten dat niet nog eens gebeuren. U begrijpt dat dit 
een puur emotionele beslissing is, hopende gelijk te krijgen van de 
markt. Het FOMO argument wordt nog eens versterkt als beleggers 
met zware verliezen kampen die zij willen wegwerken door te gaan 
middelen. 

There Is No Alternative (TINA) 
Staatsobligaties leveren niets op, grondstoffen zijn te beweeglijk, valuta 
is niets voor beleggers, waar moet je dan heen met je geld? In een 
oude sok stoppen? Nee, aankopen doen op de aandelenmarkten, dat 
lijkt het enige alternatief  te zijn. Zelfs aandelen van bedrijven aan de 
rand van de afgrond worden dan populair. Welnu, het argument dat 
er geen alternatieven zijn mag mijns inziens nooit de reden zijn om 
aandelen te kopen. Geen positie is toch ook een positie? 

Check Always The Charts (CATCH) 
Voor mij als technische analist heb ik geen verklaring nodig voor 
verrassende koersbewegingen. Voor mij geldt maar één ding en 
dat is de grafiek. Hoe de massa ook reageert op fundamentele 
aardschokken, het komt tot uiting op de grafiek. Ook mogelijke 
herstelbewegingen worden veelal op tijd aangekondigd op de chart. 
Voor mij geldt dan ook Check Always The Chart, want dan weet je vrij 
nauwkeurig wat de volgende stap van de markt zal zijn.  
Op afbeelding 2 is goed te zien dat reeds in de week na de Corona tik 
tot 389 een technisch herstel in gang werd gezet. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

CATCH...

FOMO, TINA en CATCH

Check Always The Chart

Wolters Kluwer - Bullen netjes op hun pad

Het plaatje oogt grillig maar ook positief. De 
witte candles prijken boven de SMA lijn, alle 
indicatoren deze week in een plusstand, de 
bulls stomen op naar de rode streep op 72+. 
Turbulentie is groot, dus een corrigerende 
berentik tussendoor is goed mogelijk. 
Maar zolang de koers boven 65+ beweegt, 
houden de bulls de regie in handen. Boven 
72+ overigens zijn de spelers nog nooit 
geweest, dus dat is wel even wennen als de 
rode lijn wordt geslecht. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Even oppassen wat de 
spelers van plan zijn bij 72+. 

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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Basic-Fit -  Nog wat stierenstootjes?

Er is een dappere maar ook onrustige 
rebound gaande. De bulls stomen op 
richting de SMA lijn op 26+, dat zou hun 
ultieme doel kunnen zijn. Maar zij worden 
regelmatig gedwarsboomd door de beer. 
Deze week een mager vervolg op het 
Bullish Engulfing patroon van vorige week. 
Swingteller mogelijk in een plusstand, dus 
dat kan de bulls helpen hun rebound te 
vervolgen. De RSI staat neutraal op de 50-
lijn, dus al met al gematigd positief. 

Conditie: Rebound / Support.
Coaching: magere rebound kansen dienen 
zich aan. Strak navigeren is wel gewenst. 

BESI -  Dubbele top aanstaande? 

De bulls zijn al geruime tijd druk doende 
om de uptrend te vervolgen. Nog even en 
de rode streep op 40,70 wordt aangetikt 
met de swingtellerop +6. RSI biedt nog 
voldoende stijgingsruimte, maar of het gaat 
lukken om de rode streep te slechten is 
zeer de vraag. De afstand met de SMA is 
vrij groot, bij de vorige top volgde ook een 
zware dip. Bij een zwarte candle tegen 
40,70 kan topvorming aanwakkeren.  

Conditie: Up.
Coaching:  vinger aan de pols als er 
koopposities uitstaan. Overweeg XL als er 
een zwarte candle verschijnt. 

Boskalis - Volatiele rebound

Gezien de relatief lange sprieten op de 
candle lijkt een volatiele rebound gaande 
met de intentie van de bulls om de SMA 
op 19,27 op te zoeken. De swingteller 
helpt daarbij, de RSI blijft achter. Hortend 
en stotend kunnen er nog wel wat witte 
candles bij, zo lijkt het. Maar eens bezien 
of de spelers hiertoe in staat zijn. Let 
overigens wel op het langere termijn proces 
van lagere toppen en lagere bodems. De 
beren laten zich niet makkelijk verjagen. 

Conditie: Rebound.
Coaching: offensieve rebounders zien hun 
kansen wel. 

     = kans,  = bedreiging
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SBM Offshore - Bulls blijven het proberen

Het kost de bulls moeite om de SMA lijn op 
14+ te passeren om daarmee een nieuwe 
uptrend te starten. Er lijkt topvorming 
gaande rond 13,50 met toch ook wel een 
dappere poging van de bulls om opnieuw 
druk te zetten richting de gemiddelde 
lijn. De swingteller en RSI ondersteunen 
deze actie, de rebound wordt nieuw leven 
ingeblazen. Gaat het dan toch lukken 
om de SMA te passeren? Al met al een 
spannende fase. Binnenkort weten we wie 
aan het langste eind trekt.

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: offensieve rebound kansen 
zolang de swingteller doortelt. 

TomTom - Stabiel

Weinig trend maar veel beweging. Dat 
is kenmerkend voor dit koersverloop. 
Momenteel gaan de bulls proberen op 
te stomen naar de rode zone rond 8,25. 
De candles kleuren immers wit en de 
swingteller springt mogelijk op +1. Verder 
nog weinig impulsen, dus gematigd 
optimisme bij de bulls. Als er bij 8,25 
een zwarte candle wordt geplaatst is het 
bullenfeestje weer voorbij. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebound posities zijn 
gerechtvaardigd, maar hou de posities 
bescheiden. 

Vopak - Moeizaam maar hoopvol

“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”, zo meldde ik onlangs. 
Welnu, de bulls blijven het proberen. Deze 
week mogelijk weer een hernieuwde Up 
status op het Dashboard. Gaat het nu wel 
lukken om weg te lopen van de SMA lijn en 
daardoor meer trendmatigheid te kweken? 
Of blijft het bij een dappere poging? 

Conditie: Up.
Coaching: formeel mogen trendbeleggers 
overwegen om koopposities in te nemen. 



15 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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D‘Ieteren  - SMA strijd

Dit ziet er toch wel positief uit. Recent een 
hogere top op 55+, daarna een pullback 
richting de voorliggende toppen en SMA 
zone. Een hogere bodem op 47 en een 
stijgende daily en weekly SMA die elkaar 
naderen rond 50. Deze week twijfel op het 
veld, maar de ‘flow’ is nog altijd opwaarts. 
Kortom, boven 50 kunnen de bulls richting 
krap 56. Onder circa 47 gaat een negatieve 
overgangsfase van start. Ik geef de bulls het 
voordeel van de twijfel. 

Conditie: Support / Up.
Coaching: offensieve koopposities zijn 
mogelijk zolang de koers boven 47 noteert 
en de swingteller in de plus staat.

Elia Group - Vangnet op 92

Een keurige uptrend kenmerkt de 
weekgrafiek van Elia. Het stabiele aandeel 
kreeg flinke Corona tikken te verwerken, 
maar de SMA bleek een prima richtlijn 
als dynamisch vangnet. Een snel herstel 
volgde waarbij recent het high opwaarts 
doorbroken werd. Inmiddels hapert de 
koers wat rond 100, daar ligt tevens de daily 
SMA. Toch staat de swingteller in de plus. 
Boven 100 krijgt de uptrend een vervolg. 
De steun op 92 biedt bescherming aan de 
bulls, daaronder gaat een diepere correctie 
van start.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities ter overweging 
zolang de koers boven 92 noteert.

Sofina - Versteiling trend

Op een enkele uitschieter na beweegt de 
koers al lange tijd boven een stijgende 
SMA lijn. Een teken van sterke opwaartse 
trendmatigheid. Hogere toppen en 
hogere bodems kenmerken het beeld. De 
afgelopen maanden lijkt de trend wat te 
versteilen, waarbij de steunzone rond 225 
ligt. Deze week een zwarte candle maar wel 
een plus stand in de swingteller. Het target 
voor de bulls ligt op circa 255. Zolang de 
steun 225 intact blijft is het beeld positief. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de swingteller positief staat.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties   week 28, 10 juli 2020

EUR/USD - Waar blijft de pullback

GBP/USD - Positieve ondertoon

Na het recent aanstampen van de niveaus 
rond 1.20+ ging een rappe opmars van 
start, waarbij de zone rond 1,26+ is bereikt. 
Daar ligt tevens de afvlakkende SMA. Deze 
zone remt vooralsnog de bulls, maar de 
candle blijft deze week wit. De swingteller 
draait in de plus en de Up conditie komt 
daarmee binnen bereik. Dan moeten het 
Pond nog wel wat aan kracht winnen. Voor 
nu bezien of de bulls doorzetten. 

Conditie: Support.
Coaching: een positieve ondertoon, 
Longposities kunnen worden aangehouden.

Euro-Bund future - Bont gezelschap

Witte en zwarte candles wisselen elkaar af 
de afgelopen weken. Al met al zijn er toch 
wel een aantal positieve punten te noemen. 
Er is recent een hogere bodem gevormd op 
172+ waarbij de SMA is getest. Daarnaast 
noteren de indicatoren in de plus en staat 
de koers boven het koersgemiddelde. Er 
ligt ruimte tot de weerstand op krap 178 en 
daarboven richting circa 180. Zolang de 
koers boven 174 noteert is het technische 
beeld positief. 

Conditie: Up.
Coaching: het is even aanzien of de bulls 
hun  grip op het veld kunnen vergroten. 
Koopposities zijn gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Na de opwaartse doorbraak van de 
zone rond 1,1000 beweegt de koers al 
enige weken tussen 1,1200 en 1,1400. De 
overbought conditie van de RSI is een 
‘logisch’ gevolg van de sterkere Euro, 
er is immers sprake van een positieve 
overgangsfase. Met de swingteller in de 
plus is de Up conditie valide, toch vertoont 
de candle wat twijfel deze week, gezien de 
spriet die aan de bovenkant is gevormd. 
Voor nu bezien of de bulls doorzetten.  

Conditie:  Up.
Coaching: wellicht wachten op een pullback 
richting de SMA alvorens nieuwe aankopen 
te overwegen.

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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Goud - Opwaartse doorbraak 1.800

Er is een mooi proces van hogere toppen 
en hogere bodems gaande, waarbij recent 
de horde rond 1.800 opwaarts doorbroken 
werd. Het eerste significante koersdoel 
ligt nu op grofweg 1.950+, een topzone uit 
2012. De indicatoren staan in de plus, dus 
op het Dashboard prijkt de Up conditie. Al 
met al een positief beeld voor Goud, waarbij 
tussentijdse correcties zijn toegestaan. De 
langdurige uptrend loopt immers pas gevaar 
onder circa 1.650. Voorlopig blijven de bulls 
aan kop, zo lijkt het.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Wellicht een trailing stop 
onder grofweg 1.670 ter overweging. 

Zilver - Alles in de plus

Vanaf de bodem op 11,90 is een opwaartse 
beweging gestart met een patroon van 
hogere toppen en bodems waarbinnen 
zijwaartse fases zichtbaar zijn. Na de retest 
van de SMA op 17+ klimt de koers nu 
richting weerstand 19+. Bij een opwaartse 
doorbraak ligt er ruimte tot circa 20+. Alle 
indicatoren in de plus, dus de Up conditie is 
valide op het Dashboard. Voor nu de bulls 
blijven volgen. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de swingteller in de plus noteert.

BrentOil future - Afname momentum

De opmars vanaf de bodem op 18+ hapert 
nog steeds rond de 38,2% Fibonacci 
zone rond 40+, goed zichtbaar aan de RSI 
en swingteller die nauwelijks een uitslag 
tonen.  Gaat het lukken om nog verder op te 
klimmen? Zo ja, dan is een verdere opmars 
naar 55 mogelijk, mits de tussenliggende 
hobbels tevens worden gepasseerd. 
Mochten de bulls falen dan ligt een terugval 
op de loer richting de daily SMA zone, 
daaronder lonkt de bodem op 18,78. Voor 
nu dus even aanzien wat de spelers van 
plan zijn. 

Conditie: Support.
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? 

https://www.nicoprbakker.nl/scheurkalender/
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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


