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De ondertoon op de aandelenvelden is nog altijd positief. Af en toe flinke 
turbulentie, waardoor de trendmatigheid verschillende gradaties kent. 
Anders gezegd, de velden zijn “Groen, groener, groenst”, variaties in 
richting, variaties in spanning en ontspanning, waardoor een zeer gevarieerd 
schouwspel ontstaat. Uitermate interessant, maar ook enerverend voor de 
belegger die actief bezig wil zijn op de speelvelden.  

Chart Navigator 
16 juli 2021

Strak navigeren
De ondertoon kan dan wel positief  zijn, links 
en rechts slijpen de beren hun messen om flink 
toe te slaan. Extra alertheid is gewenst, blijf  
strak navigeren op de charts van uw favoriete 
indices en hoofdfondsen, check de krijtstrepen 
en kom op tijd in actie als de grafiek aan glans 
inlevert. Leuk hè, dynamisch beleggen!  
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor Alfen, AMG, Aperam, Corbion, 
Flow Traders en PostNL. Deze charts tonen 
overduidelijk hun groene kleur, maar voor hoe 
lang nog? Zijn de bulls toe aan een adempauze 
of  zelfs een stap terug? 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas België 
universum drie titels die aansluiten op het 
thema van deze week, te weten D’ieteren, 
Econocom Group en UCB.  Kijk, lees en 
oordeel wat te doen als er posities uitstaan. 
De sectorkeuze valt op ‘Retail’ waarvan de 
index aantoont dat een correctie gaande is. 
Op de intermarket speelvelden zie ik nauwelijks 
wijzigingen in het technische beeld. Zo 
probeert EuroDollar te overleven nipt onder 
zijn SMA lijn, Goud blijft rebounden, Zilver blijft 
hangen rond 26+ , BrentOil toont haperingen 
in zijn uptrend en de Euro Bund Future vervolgt 
zijn felle opleving. 

 

Op de aandelenmarkten is het spannend 
en onrustig, nerveus en volatiel, het is hard 
werken voor actieve beleggers. Zij worden in 
tijden van heftige turbulentie flink op de proef  
gesteld. Zij moeten hun emoties in de hand 
houden en hun intuïtie mee laten spelen om te 
kunnen overleven in de financiële chaos. Wat 
doet emotie en intuïtie met beleggers? Wat is 
het eigenlijk? In de TA Coaching Rubriek een 
nadere uiteenzetting als ‘stof  tot nadenken’ voor 
hen die worstelen met emotie of  intuïtie.  

BBB Webinar, maandag 19 juli, 19:30 uur
Een van onze gewaardeerde TA coaching 
services is het maandelijkse Bakkers Bull Bear 
Webinar. Daarin bespreken we de technische 
conditie van de markten zoals de weekcharts 
dit etaleren, presenteren we een flink aantal 
coaching aanbevelingen (veelal koopkansen) 
uit een breed universum, bespreken we de vier 
tijdvensters van de AEX en sluiten we af  met 
een BBB uitsmijter, ofwel een ‘gouden tip’ die je 
niet wilt missen! Het webinar is bestemd voor 
middellange termijn trendvolgende beleggers 
op zoek naar inspiratie en coaching. Wilt u 
meekijken? Dan graag inschrijven door op BBB 
Webinar te klikken. 

Nico P.R. Bakker
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AEX-Index® - Nog steeds omhoog

Met het passeren van de 738 passage 
geven de bulls te kennen nog geen 
correctie toe te staan. Ze willen de upswing 
kennelijk helemaal afmaken tot swing +9. 
Er is geen overspannenheid en er liggen 
geen rode strepen in het veld, dus er is 
stijgingsruimte tot boven 750. Het wordt 
oppassen als er in swing +8 of komende 
week in swing +9 een zwarte candle 
verschijnt, dan raken de bulls vermoeid. 
Maar bij witte candles is er geen vuiltje aan 
de lucht. 

Conditie: Up. 
Coaching: bij aarzelingen in de bullenparade 
is het te overwegen om uit hoofde van 
Money Management koopposities te 
verkleinen. 

DAX® index - Afnemend momentum

De koers blijft al enige weken hangen 
onder de 15.800 zone. Er is sprake van een 
adempauze binnen de uptrend. Er is ruimte 
voor een verzwakking richting de steun rond 
14.800+. De trend komt daarbij echter niet in 
gevaar, pas onder de steun wordt de serie 
hogere bodems neerwaarts doorbroken en 
volgt wellicht een diepere correctie richting 
de 14.000 zone. Boven 15.800+ krijgt de 
uptrend een vervolg. De markt zal dus eerst 
moeten laten zien of de zijwaartse fase 
verlaten kan worden. 

Conditie: Correctie / Up.
Coaching: enige voorzichtigheid is geboden. 
Onder 14.800 koopposities wellicht 
opruimen.

Chart Navigator - Indices     week 28, 16 juli 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Dreigende topvorming

De Bel20 bulls hebben uitstekend werk 
verricht in de afgelopen periode. Een 
mooie rit tot ruim 4200+ aan toe, tevens 
de topzone van begin 2020. Maar nu zijn 
er wat haarscheurtjes zichtbaar, candles 
naast elkaar, swingteller op de rand van een 
negatieve stand, de RSI buigt neerwaarts 
vanaf de dynamische OB-lijn. Er dreigt dus 
meer topvorming en wellicht een diepere 
correctie. Kritisch blijven volgen dus.

Conditie: Up.
Coaching: enige terughoudendheid is 
gewenst. Wellicht wat winsten veilig stellen 
bij meer topvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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S&P 500® index - Voortzetting opmars

Op de weekkaart is een opwaartse 
trend gaande, al dan niet met wat lichte 
topvorming. Er heeft de afgelopen weken 
enige versteiling plaatsgevonden. De meest 
recente bodem ligt daarbij rond 4.050+. 
Grofweg heeft de uptrend pas te lijden 
onder 4.000, een diepere correctie ligt dan 
op de loer. Vooralsnog is er in de S&P500 
echter geen vuiltje aan de lucht. Voor nu de 
uptrend dus rustig blijven volgen. 
 
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers worden op hun 
wenken bediend. Rustig de trend blijven 
volgen dus.

Sectorkeuze SXRP: Retail  - Afname momentum

Voor de sector Retail is een waarschuwing 
op zijn plaats vanwege het afzwakkende 
momentum, dat bevestigd wordt door de 
RSI. Per saldo is de prijsontwikkeling nog 
wel positief met op dit moment dappere 
pogingen van de markt om de uptrend 
voort te zetten. Daarvoor moet de topzone 
rond 482+ opwaarts doorbroken worden. 
Het opwaartse patroon van hogere toppen 
en hogere bodems blijft dan in stand. Onder 
de meest recente bodem, gemarkeerd door 
de stippellijn, krijgt een correctieve fase 
meer vorm.  

Conditie: Correctie
Coaching: koopposities wellicht afbouwen 
nu het  XL signaal op het Dashboard valide 
is. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 28, 16 juli 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Start correctie

Lange tijd stonden de bulls fier aan het roer, 
maar nu moeten zij een stap terug doen, 
getuige de zwarte candles, de swingteller in 
het rood en de afbuigende RSI. De terugval 
past in het proces van hogere toppen en 
hogere bodems, maar eens bezien hoeveel 
druk de beren kunnen uitoefenen. Afdalen 
naar niveaus rond 3.800 is toegestaan 
zonder dat de trend nog echt in gevaar 
komt. Een hogere bodem zou echter mooier 
zijn. Eerst maar kijken hoelang de afdaling 
aanhoudt.

Conditie: Correctie.
Coaching: de verwachte terugval mag 
aanleiding zijn om wat winsten te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 28, 16 juli 2021     = kans,  = bedreiging

Adyen - Bulls ruiken rode strepen

Binnen het grillige lijnenspel zorgen de 
bulls voor hogere koersen tot aan de rode 
zone rond 2221. Hamvraag is uiteraard wat 
zijn daar gaan doen, keren of passeren, 
dat zijn logischerwijs de twee opties. De 
indicatoren herbergen nog voldoende 
stijgingsruimte, dus dat pleit voor een 
doorbraak. Maar er is reeds tweemaal 
getopt, dus de trend zwakt wel af. Het 
wordt spannend de komende periode, wel 
of geen vervolg van de trend. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar bij  haperingen deels 
XL overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Correctie houdt aan

De recent gestarte correctie krijgt deze 
week een matig vervolg. Een kleine zwarte 
candle met de swingteller inmiddels op -7 
en de RSI nu nipt onder de 50-lijn. Dus de 
beren blijven nog even aan zet, tot mogelijk 
de Fibo grid op 3,36 tot 3+. Het is een 
correctie in de uptrend, dus het is wachten 
op de terugkeer van de bodemstampers 
om daarna de trend te vervolgen. Daartoe 
zal er als eerste een solide witte candle 
moeten verschijnen. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht nog even op een 
overtuigend bodemsignaal, dan zijn er weer 
koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Breakout bijna klaar

Na het passeren van de SMA lijn volgde 
een breakout beweging die nog in volle 
gang is, maar wel kan worden afgerond 
binnenkort, omdat de swingteller vorige 
week op +9 stond. Dat is de enige 
belemmering in de huidige swing, verder 
nog niets, dus een extra stierenstoot tot aan 
de rode streep op 26+ zou goed kunnen. 
Vanaf dat niveau de pullback starten stuurt 
dan aan op een brede trading range tussen 
26+ rood en 21+ groen. Voor nu eerst de 
bullen volgen op hun pad. 

Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols als er 
koopposities uit staan. Topvorming lijkt 
immers aanstaande.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                   week 28, 16 juli 2021

Akzo Nobel - Haperingen in de trend

Het koersverloop is er een uit het boekje. 
Eerst koersvorming boven de SMA lijn, 
gevolg door een consolidatie met daarna 
een vervolg van de trend tot aan 108+. RSI 
en swingteller stuurden aan op topvorming 
en correctie, hetgeen ook gebeurde. De 
koers zakt richting de Fibo grid die zo rond 
98 tot 92 (bovenkant van oude consolidatie) 
in het veld ligt. Daar ergens bodemen zal 
de trend valideren en de bulls uitlokken tot 
nieuwe acties. 

Conditie: Correctie.
Coaching: als de bodemstampers 
terugkeren, zijn er nieuwe of additionele 
koopkansen voor trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Grillig groen

Met veel gevoel voor dramatiek wordt 
het spel gespeeld. De beren willen een 
correctie doordrukken tot in de Fibo grid 
rond 23 tot 21, de bulls verzetten zich met 
hand en tand. Resultaat is een turbulente 
koersfase, flinke candles afwisselend 
wit en zwart. Maar wie komt straks als 
overwinnaar uit de arena? Moeilijk te 
zeggen, er zijn kansen voor beer en stier. 
Laat ze maar lekker de strijd voeren.
 
Conditie: Correctie of Up. 
Coaching: zie de strijd aan vanaf de zijlijn, 
nu is de turbulentie te heftig om zinvol te 
beleggen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Onderhuidse berendreiging

Met de indicatoren goed in de plus en 
geen rode strepen op het veld, lijkt er 
geen vuiltje aan de lucht voor de bulls. Zij 
kunnen mogelijk opstomen tot aan de 300 
zone. Maar er schuilt een onderhuidse 
berendreiging, gevoed door een stevige 
negatieve divergentie op de RSI. De 
hogere toppen op de koers worden 
vergezeld door lagere toppen op de RSI en 
dat leidt veelal tot een diepe correctie en 
zelfs een trendomkeer. Vooralsnog ziet het 
er allemaal mooi groen uit.  

Conditie: Up. 
Coaching: hou de vinger aan de pols, laat u 
niet verrassen door een berenaanval. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 28, 16 juli 2021

ASR Nederland - Bulls weer terug op het veld

“De RSI prikt onder de 50-lijn en raakt 
bijna de OS-lijn, dus bodemvorming lijkt 
aanstaande. De koers bereikt de Fibo 
grid, dus bodemen in de buurt van 32+ tot 
30+ zou prima passen in het trendplaatje”, 
zo meldde ik vorige week. De bulls doen 
wat wij van hen verwachten, ze hervatten 
de trend met een mooie witte candle, alle 
indicatoren in de plus, de UP status is weer 
terug op het Dashboard. De aanval op de 
rode streep op 37+ is in gang gezet.  

Conditie: Up.
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen 
voor trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Nog steeds groen

Het gaat nog steeds prima met de stieren 
op het veld. Ze persen er witte candles 
uit en stuwen de swingteller naar een 
+8 stand, terwijl de RSI zijn negatieve 
divergentie dreigt op te heffen. Geen rode 
strepen in de buurt, dus de bulls krijgen 
de gelegenheid de upswing helemaal 
af te ronden. Komende week +9 op de 
stappenteller, dan wordt het spannend, 
want dan groeit de kans op topvorming. 
Voor nu eerst de bullenparade verder 
volgen.

Conditie: Up. 
Coaching: waakzaamheid is geboden nu 
er onderhuidse berendreiging in de grafiek 
schuilt en de upswing kan worden afgerond. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Verkrapping

“Gezien het felle koersritme zou het goed 
kunnen dat er getopt gaat worden bij 73+, 
waardoor de contouren opdoemen van 
een driehoekpatroon. Er dreigt dus een 
consolidatiefase binnen de uptrend. Voor 
nu bezien of de spelers het hier mee eens 
zijn”, zo luidde recent mijn commentaar. 
Ik hoef hier weinig aan toe te voegen, het 
speelveld verkrapt, de candles worden 
kleiner met circa 68,00 als spilkoers. 
Afwachten wat er op 2/3 van het patroon 
gaat gebeuren, daar vindt veelal de 
uitbraak plaats uit de driehoek. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: bij meer signalen van verkrapping 
is het te overwegen om koopposities verder 
te verkleinen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 28, 16 juli 2021

DSM - Meer bullenpret

“Anders gezegd, er vloeit meer positief 
sentiment in de chart, meer richting, 
meer trend. De bulls betreden inmiddels 
‘uncharted territory’, records worden 
scherp gesteld, zij moeten nu navigeren op 
de indicatoren”, zo besloot ik onlangs mijn 
commentaar. En zie, met veel gevoel voor 
dramatiek vervolgen zij hun parade. Geen 
belemmeringen, geen overspannenheid, 
vrij spel voor de bulls. Maar eens bezien tot 
hoe ver zij kunnen reiken. Volgende week 
wel swing +9 op de teller. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden, zo luidt 
de coaching overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er is een spannende strijd gaande boven in 
het stijgingskanaal. De bulls blijven prikken 
in de 100+ zone, de beren willen de koers 
naar de onderkant van het stijgingskanaal 
drukken zo rond 90+. Maar wie toont de 
meeste overtuiging? Gaan we wellicht een 
Hoofd-Schouder toppatroon zien? Hoe 
het ook zij, zolang de koers boven circa 
100 noteert, voeren de bulls de regie. Dan 
zou zelfs binnenkort 105 gehaald kunnen 
worden. 

Conditie: Up.
Coaching: oppassen als de berendruk 
aanzwelt onder de 100. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - Strijd aan de top

IMCD - Groen, groener, groenst

Het gaat uitstekend met de huidige 
bullenactie. Gestart rond 110 toen de 
koers uit de consolidatie werd gedrukt, nu 
swing +9 op het scherm gezien met witte 
candle, geen rode streep, maar wel de RSI 
die tegen de OB-lijn schurkt. De kans op 
topvorming neemt dus toe met aansluitend 
een gezonde correctie tot in de 120 zone 
of iets lager. Maar eerst een zwarte candle 
als aanzet tot correctie. Komende week 
wellicht?

Conditie: Up. 
Coaching: restant koopposities strak 
monitoren, want de beren loeren om de 
hoek. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 28, 16 juli 2021

ING - Correctiefase 

Recent getopt bij 11,70, nu een milde 
correctiefase richting de Fibo grid die rond 
9,90 tot 8,90 in het veld ligt.  Daar een 
hogere bodem  plaatsen zou niet misstaan. 
Het bevordert het proces van hogere 
toppen en hogere bodems. Mocht er toch 
eerder gebodemd worden, dan is dat een 
sterke zet van de bulls. Voor nu bezien of 
de beren hun correctieve tikken kunnen 
uitbreiden met meer zwarte candles op 
lagere niveaus. 

Conditie: Correctie.  
Coaching: uit hoofde van Money 
Management kan overwogen worden 
meer winsten te verzilveren. Wacht op de 
bodemstampers voor nieuwe koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Beren slaan toe

De recent ingezette rebound was niet 
krachtig, de FIbo grid werd niet eens 
gehaald, het was oppassen voor de beer. 
En zie, vorige week al een eerste aanzet, 
deze week een stevig vervolg van de 
dalende trendfase. Het proces van lagere 
toppen en lagere bodems wordt vervolgd, 
alle indicatoren in de min, het is de vraag 
waar er gebodemd kan worden. De RSI 
nadert de OS lijn, dus die kan aansturen op 
bodemvorming. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers ziet de chart 
er vooralsnog niet best uit. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bulls aan zet

“Met deze voortgang staat volgende week 
de swingteller op +1 en dat levert dan een 
nieuwe Up status op. Hervatting van de 
trend richting 2,93 is dan een aannemelijk 
scenario”, zo schreef ik recent. En zie, 
de bulls zitten lekker in het zadel, ze 
produceren meer witte candles, swingteller 
een tandje hoger, groene streep op 
afstand, doorstomen naar de rode streep, 
dat is de verwachting. Al met al een mooie 
trendmatige beweging. 

Conditie: Up. 
Coaching: prima speelveld voor 
trendbeleggers, zij zien hun kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 28, 16 juli 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Stieren verder onderuit

Met wederom een zwarte candle vervolgen 
de beren hun breakout beweging in de 
negatieve overgangsfase. Ze kunnen de 
koers naar de 37+ steunstreep drukken, om 
vanaf dat punt een pullback toe te staan. 
Terug naar de SMA lijn om de trendbreuk 
te valideren zou dan de volgende stap 
moeten zijn. Maar nu eerst bezien 
hoeveel zwarte candles er nog bijkomen 
en of de groene streep als steun wordt 
geaccepteerd. 

Conditie: Down.
Coaching: bij bodemvorming boven of op de 
groene steunstreep zijn er rebound kansen 
voor Flip verzamelaars. 

NN Group - Hoofd-Schouder toppatroon?

Ik wil aandacht vragen voor een belangrijk 
en ook betrouwbaar toppatroon, het Head 
& Shoulder patroon. Ik heb de elementen 
benoemd, zoals L als left shoulder, H 
als head en R als right schoulder. De 
neklijn is de groene stippellijn. U ziet, de 
R moet nog worden afgemaakt, dus een 
kortstondige opleving tot aan krap 41 is 
goed mogelijk. Het gevaar schuilt bij de 
neklijn. Koersvorming onder 39+ zal een 
diepe correctie teweeg brengen richting 
circa 36,00, tevens het koersdoel van het 
patroon. Leuk he, een chartpatroon als 
leidraad voor een scenario. 

Conditie: Up.
Coaching: volg de lijnen van het patroon.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Nu eerst een rebound

Ik stelde onlangs de vraag of er wordt 
gebodemd bij 75+om vervolgens de 
pullback te starten om de SMA lijn op 88+ 
onder druk te zetten. Het zou goed kunnen, 
om daarmee ook de contouren van een 
brede trading range tusen 75+ en 110 
zichtbaar te maken.  De witte candle van 
deze week is mogelijk de eerste stap in 
de verwachte rebound. De RSI doet een 
duit in het zakje met een OS-UP cross. 
Volgende week wederom een witte candle 
als bevestiging van bodemvorming zou niet 
misstaan. 

Conditie: Down.
Coaching: er zijn reeds de eerste pullback 
kansen. 
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 28, 16 juli 2021

RELX - Bulls goed in het zadel

Een mooi plaatje, subjectieve en objectieve 
bevindingen die wijzen in de richting van 
de bulls. Ik ga ze niet benoemen, u ziet 
ze vast zelf wel. Met deze voortgang lijkt 
25+ een haalbare koerszone, gelijk aan 
de bovenkant van het stijgingskanaal. 
Turbulentie kan aanzwellen en de RSI 
noteert boven de OB-lijn, dus het wordt 
best wel spannend boven in het veld. Even 
bezien of de bulls er nog wat extra witte 
candles kunnen uitpersen. 

Conditie: Up. 
Coaching: prima speelveld voor 
trendvolgende beleggers. Zij mogen hun 
koopposities aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Lichte haarscheurtjes

Schoorvoetend vervolgen de bulls hun 
weg naar hogere niveaus. De RSI blijft 
achter, dus dat kan voor wat berendruk 
gaan zorgen als opmaat voor een correctie 
naar de groene streep op 59+. Deze week 
mogelijk een Doji candle met de swingteller 
op +9 en een wegzakkende RSI. Niet 
overtuigend, maar toch de eerste zet in 
mogelijke topvorming. Een aarzeling, kleine 
haarscheurtjes, meer is het vooralsnog niet. 

Conditie: Up. 
Coaching: er dreigt topvorming, dus enige 
winst veiligstellen is wel te overwegen. Ook 
hier Money Management toepassen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Moeizame strijd

De bulls waren goed op weg, zo schreef 
ik in mijn recente commentaren, maar 
nu treedt er toch een verzwakking op, 
waardoor het opwaarts potentieel sterk 
verminderd. Op 17,68 ligt thans de eerste 
rode streep, hetgeen een lagere top behelst 
in de uptrend. Terug naar de groene streep 
op 15,40 is dan een aannemelijk scenario, 
tenzij  het natuurlijk lukt om de 17,68 beer 
te verjagen. Even aanzien dan maar wat er 
gaat gebeuren. Het ziet er momenteel wat 
afwachtend en terughoudend uit. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar hou rekening met 
eventueel meer berendruk. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 28, 16 juli 2021

Unibail Rodamco - Terugtest onderkant stijgingskanaal

“Tijd voor een korte correctie naar de 
72,00 passage, de bovenkant van de 
oude consolidatie, nu als steun te testen. 
Daar bodemen zal de bulls aansporen 
de trend een extra impuls te geven. Kijk 
eens wat een ruimte er is als de terugtest 
succesvol verloopt”, zo schreef ik onlangs. 
De verwachte pullback is nog in volle gang, 
de onderkant van het stijgingskanaal wordt 
onder druk gezet, nu wordt het spannend 
voor de bulls. Zullen ze overleven? 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle pullback 
zijn er (additionele) koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Moeizame bullenparade

Het lukt de bulls vooralsnog niet om de 
rode streep op 51+ te slechten, ze worden 
telkens gedwarsboomd door de beer. Een 
hapering in de trend dus, vooralsnog een 
adempauze. Terug naar de SMA lijn op 
48+ om het daarna nog eens te proberen, 
dat lijkt mij een gepast scenario. Het moge 
duidelijk zijn dat bij koersvorming onder 
de SMA lijn de positieve verwachtingen 
ernstig vervagen. Of gaat het toch lukken 
om de rode streep te slechten? Spannende 
kantelpuntanalyse bij 51+. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities zijn 
gerechtvaardigd, maar hou de beer goed in 
de gaten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Afkoeling naar de Fibo grid

“Deze week mogelijk de swingteller naar 
-1 dus dat zet wel in op een correctie naar 
de Fibo grid. Al met al lijkt het er op dat 
de bullen wat terrein zullen verliezen”, zo 
schreef ik vorige week. En zie, deze week 
opnieuw een stevige berentik waardoor de 
stappenteller op -2 springt en de correctie 
aan kracht wint. Op zich helemaal niet erg, 
de afstand met de SMA lijn mag worden 
verkleind, het is uitzien naar hogere 
bodemvorming. De RSI laat zien dat een 
milde correctie aannemelijk is. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht op bodemvorming in of op 
de Fibo grid voor nieuwe koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 28, 16 juli 2021

Actieve beleggers worden in tijden van heftige turbulentie flink op 
de proef  gesteld. Zij moeten hun emoties in de hand houden en hun 
intuïtie mee laten spelen om te kunnen overleven in de financiële 
chaos. Wat doet emotie en intuïtie met beleggers? Wat is het eigenlijk? 
 
Laat ik beginnen met een Wikipedia omschrijving van beide begrippen. 
Een emotie is een innerlijke beleving of  gevoel als vreugde, angst, 
boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen 
of  spontaan kan optreden. Emoties zijn subjectieve gevoelens en gaan 
samen met lichamelijke reacties en gezichtsuitdrukkingen en gedrag. 
Meest herkenbare emotie bij beleggers is wat dat betreft de ego-
strelende vreugde en euforie bij winst en de boosheid, verdriet of  zelfs 
buikpijn bij verlies. 
Intuïtie is een ingeving, een vorm van direct weten, zonder dat dit 
beredeneerd is. Hoe vaak slaakt u de kreet “Zie je wel, ik wist het....”. 
Ook wel een subjectieve aangelegenheid maar mijns inziens met 
minder reacties en fysieke uitingen dan bij emotie het geval is. 
Ik zou dit willen samenvatten met de volgende one-liner: “Bij emotie zit 
je er midden in, bij intuïtie zit je er boven op”. 
In de dagelijkse praktijk van beleggen ben je mijns inziens dan 
ook beter af  met intuïtie dan met emotie. Je hebt immers een 
beleggingsplan, je hebt je eigen spelregels hoe te handelen, je gaat 
tot op zekere hoogte aanvoelen (direct weten) wanneer je tot actie over 
kunt of  moet gaan, “Discipline en intuïtie gaan hand in hand, emotie 
en discipline zijn vijanden van elkaar” is hierbij wel van toepassing. 
Het aangaan van een transactie lijkt dan relatief  makkelijk, vooral 
intuïtief  en rationeel gestuurd. Maar o wee als een transactie uitstaat, 
dan krijgt ongewild toch weer de emotie de overhand. Hoe vaak heeft 
u te vroeg winst genomen en te laat het verlies afgekapt? Hoe vaak 
geeft u de markt of  de analist de schuld van een verliestrade? Kortom, 
de belegger heeft te dealen met de achtbaan van emotie en ratio, 
hou dat onder controle, “Winnen is het beheersen van emotie en 
gevoelens”. Wij ondersteunen daarin met onze TA coaching. 
Emotie volledig uitschakelen is overigens schier onmogelijk. Uit 
onderzoek is gebleken dat het ultieme moment van het nemen van 
welke beslissing dan ook, altijd emotioneel is. Laat dat een schrale 
troost zijn in de strijd tegen uw eigen emoties. Succes!

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Afbeelding 2 

Emotie en Intuïtie hebben hun eigen plek.....

Emotie en Intuïtie

 Ondersteunende TA coaching....

Wolters Kluwer - Overdrijvingsfase

Deze week stomen de bulls lekker door 
op ‘uncharted territory’, ze zijn nog nooit 
zo hoog geweest. De RSI ligt er ijzersterk 
bij, dus een mogelijk aanstaande correctie 
zal mild zijn. Geen rode strepen in de 
nabije omgeving, dus er is vrij baan voor 
de spelers. Ook voor de beer, die mogelijk 
een tik gaat uitdelen richting 80,00. De RSI 
boven de OB-lijn en de oranje MRI candle 
sturen hier wel op aan. Er is wat dat betreft 
sprake van een overdrijvingsfase.

Conditie: Up. 
Coaching: vinger aan de pols, er 
dreigt topvorming en dus een rondje 
winstnemingen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 28, 16 juli 2021

Alfen - Nu eerst een aanloop?

De bulls hebben de touwtjes aardig in 
handen, getuige de positieve rangen 
en standen op het Dashboard. Maar de 
swingteller op +9 en de zwarte candle deze 
week doen vermoeden dat de bulls toe zijn 
aan een adempauze en zelfs een stapje 
terug naar de SMA lijn rond 65,00. Een 
top bij 80 impliceert een lagere top in de 
trend en daarmee een verzwakking van het 
positieve sentiment. Voor nu eerst bezien 
tot hoever de beren zullen reiken. 

Conditie: UP. 
Coaching: de combi swing +9 met zwarte 
candle behelst een Exit Long coaching 
overweging. Room maar wat winsten af. 

AMG - Vervolg uptrend

Een klassiek koersverloop met grote 
swings. Eerst vanaf de SMA lijn omhoog 
naar 35+, gevolgd door een logische 
afkoeling tot aan de Fibo grid op 26+  
met thans een poging van de bulls om 
de uptrend te hervatten met een nieuwe 
upswing. Het is nog even aanmodderen 
rond 29+, de RSI mag wat aantrekken, 
witte candles mogen worden geplaatst, 
de swingteller staat reeds op +1. Een 
hernieuwde rit naar 35+ lijkt aanstaande, 
tenzij de bulls onder 26+ duiken. 

Conditie: Up.
Coaching: bij witte candles zijn er voor 
trendbeleggers EL kansen. 

Aperam - Bulls goed op stoom

Al zigzaggend naar hogere niveaus, dat 
is kenmerkend voor dit fonds. Anders 
gezegd, een mooi proces van hogere 
toppen en hogere bodems is gaande, een 
mooi glooiend koersverloop. De bulls zijn 
rap op weg naar de recente top op krap 
49,00 met de intentie deze te passeren om 
het ritme in stand te houden. Mocht het niet 
lukken, dan onstaat brede topvorming met 
daarna een terugval naar de 40+ zone. 
Voor nu de bulls volgen in hun parade naar 
de rode streep. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Even vinger aan de pols bij 
de 48+ passage. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 28, 16 juli 2021

Corbion - Klem in de driehoek

Binnen de langere termijn uptrend is er 
thans sprake van een consolidatiefase, 
ofwel koersvorming binnen een driehoek. 
Ik heb de stippellijnen ingetekend om aan 
te geven waar de randen van het speelveld 
liggen. De koers is inmiddels aangekomen 
bij 2/3 van het patroon, dus een uitbraak 
is aanstaande. Hamvraag is uiteraard 
welke kant van de driehoek wordt gekozen. 
Gezien het totaalbeeld ligt een opwaartse 
uitbraak voor de hand. 

Conditie: Up.
Coaching: wacht maar op de uitbraak uit de 
driehoek, dan weten we wat de volgende 
significante koersbeweging wordt. 

Flow Traders - Sterke trend

De bulls zwieren over het veld, grote 
swings omhoog en omlaag boven een rap 
opkrullende SMA lijn. Geen rode strepen 
op het veld, swingteller op +2, er is vrij baan 
voor hogere koersen tot wellicht de 50-zone 
aan toe. De indicatoren zullen moeten 
aangeven wanneer het tijd wordt voor 
topvorming om de huidige bullenparade af 
te romen. Overigens, een eerstvolgende 
zwarte candle kan reeds een indicatie 
van vermoeidheid zijn. Maar eens bezien 
hoeveel wit er eerst nog verschijnt. 

Conditie: Up.  
Coaching: mooi speelveld voor 
trendbeleggers die de strategie ‘kopen op 
zwakte’ kunnen volgen. 

PostNL - Adempauze voor de bulls

Binnen de sterke uptrend met een recente 
spike top op 5,00 lassen de bulls thans een 
adempauze in. Ze blijven hangen rond 4,70 
met een magere stand op de swingteller 
en een vlakke RSI. De OBOS banden 
kruipen erg dicht naar elkaar toe, dus dat 
zal binnenkort wel vuurwerk geven. Toch 
weer een stevige impuls binnen de trend of 
een gigantische berentik naar de SMA op 
3+? Volg de indicatoren, dan weet je wat de 
spelers van plan zijn. 

Conditie: Correctie of Up. 
Coaching: enige terughoudendheid is wel 
op zijn plaats, pas op voor een aanstaande 
koersuitbraak.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 28, 16 juli 2021

D‘Ieteren - Recordhoogte

De stevige waardering van Belron stuwde 
de koers van D’Ieteren in één dag naar 
recordhoogte. Logischerwijs staan alle 
sentiment indicatoren overbought. De 
moeilijke vraag is in dit soort situaties 
natuurlijk: kan ik nog instappen? 
Charttechnisch is dit natuurlijk geen mooi 
punt, maar ja, komt er nog wel enige 
correctie? Ook daarvan zijn op dit moment 
geen signalen, althans niet op de weekkaart. 
De dagkaart is derhalve beter geschikt om 
te monitoren voor achterblijvers, die kunt u 
vinden in de Chart Service. 

Conditie: Up.
Coaching: bestaande koopposities 
aanhouden, achterblijvers kunnen wachten 
met het risico de boot te missen.

Econocom - Steunscenario

Binnen de uptrend is inmiddels een meer 
zijwaartse fase zichtbaar. Het niveau rond 
3 kan daarbij als steunzone dienen voor 
de markt. Daaronder ligt een verdere 
terugval op de loer richting de zone rond 
de voorliggende top 2,70+ of net daaronder 
richting de highs van eind 2020. Wat er ook 
gebeurt, de niveaus rond 3,00 zijn voor nu 
dus belangrijk om in de gaten te houden. 
Zodra de candles wit kleuren kan zich 
mogelijk een ‘steunscenario’ voltrekken. 
Even afwachten dus.

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht geduldig op bodemvorming 
rond de steun, dan zijn er weer koopkansen. 

UCB - Strijd bij de SMA

De dalende trend met lagere toppen en 
lagere bodems werd recent gebroken. 
Een flinke opmars is dan ook zichtbaar op 
de weekgrafiek richting circa 90 tevens 
de SMA zone. Toch zijn er nu signalen van 
topvorming zichtbaar. Deze week immers 
een zwarte candle nadat vorige week reeds 
een Doji zichtbaar werd. De weekly highs 
and lows zijn nog wel hoger, maar heel 
veel scheelt het allemaal niet. Daarbij krult 
de RSI neerwaarts in overbought gebied. 
Een terugval richting 80/82 zou het plaatje 
compleet maken. Uiteraard is het afwachten 
of deze correctie er daadwerkelijk komt. 

Conditie: Up
Coaching: mogelijk wat winst nemen. Na een 
correctie zijn er weer koopkansen. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 28, 16 juli 2021

EUR/USD - Wanneer een bodem?

GBP/USD - Steunscenario

Binnen de langere termijn positieve 
trendfase lijkt zich een bandbreedte af te 
tekenen met 1,3669 als steunlijn en 1,4249 
als weerstandlijn. De groene streep lijkt 
voor de tweede maal getest te worden als 
bodemzone. De afgelopen weken blijft de 
koers vooralsnog hangen, het ontbreekt 
aan kracht van Pond en Dollar. Pas als er 
witte candles worden geplaatst en de highs 
van de afgelopen weken opwaarts worden 
doorbroken, dan ziet het plaatje voor de 
GBP/USD er beter uit. 
 
Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopposities zijn 
mogelijk voor de liefhebber van een trading 
range bij meer signalen van bodemvorming.

Euro-Bund future - Kantelpunt kraker

Volgens de regels van het Dashboard 
Beleggen is een overgangsfase van kracht 
van een rebound naar de Up conditie. 
Desalniettemin komt de koers nu in een 
belangrijke zone terecht. Rond 175/176 ligt 
immers een cluster met oude bodems. Daar 
kan wellicht wat weerstand ontstaan. Zover 
is het nog niet. De huidige opmars wordt 
immers nog gewoon voortgezet zolang er 
geen signalen van topvorming zichtbaar 
worden.

Conditie: Rebound / Up.
Coaching: long posities kunnen worden 
aangehouden. Een trailingstop ter 
overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Op de weekgrafiek is goed zichtbaar 
dat de EUR/USD in een trading range 
beweegt tussen grofweg 1.1600 en 1.2400. 
De weekly SMA stijgt, het gemiddelde is 
dus nog positief. De afdaling lijkt wat te 
stabiliseren, het patroon van lagere toppen 
en lagere bodems lijkt wat af te nemen. 
Dat wordt bevestigd in de RSI, die een 
positieve divergentie ontwikkelt. Is het al tijd 
voor nieuwe koopposities? Dat is wellicht 
nog wat prematuur, het bodemproces is 
daarentegen wel degelijk interessant om te 
blijven volgen.

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopkansen bij 
meer signalen van bodemvorming rond de 
steunzone.
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Chart Navigator - Grondstoffen week 28, 16 juli 2021

Goud - Driehoek formatie

Een spannende fase voor Goud. De koers 
beweegt binnen een driehoek. Recent werd 
een hogere bodem geplaatst op 1.750 na 
de lagere top die eerder op 1.919 zichtbaar 
werd. Op dit moment is een stijgende fase 
van kracht waarbij de koers midden in de 
driehoek beweegt. Er ligt charttechnisch 
nog ruimte tot de 1.850+ zone. Onder 
grofweg 1.800 verzwakt het technische 
plaatje.

Conditie: Rebound.
Coaching: de Rebound conditie is valide, 
koopposities kunnen worden aangehouden. 
Bij signalen van topvorming wellicht wat winst 
nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Op de weekgrafiek is er sprake van een 
onrustig koersverloop binnen een brede 
tradingrange tussen de steun op 22+ en de 
weerstandzone rond 30. Daarbij valt op dat 
de SMA lijn nog altijd stijgt, een teken dat er 
gemiddeld toch nog hogere niveaus worden 
opgezocht. Het gematigd positieve beeld 
blijft in stand nu er een hogere bodem wordt 
gevormd rond 26,58. Al met al een chart die 
om veel geduld vraagt. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities met een 
strak exit management ter overweging. 

Vorige week reeds een waarschuwing voor 
een correctie in de opmars. Rond de top 
op krap 76 van begin 2020 is nu wederom 
topvorming zichtbaar. De swingteller staat 
nog in de plus, dus de uptrend is op het 
Dashboard nog valide. Enige terugval ligt 
wel op de loer, zeker nu de candle zwart 
kleur. Een afdaling naar de voorliggende 
highs op 71+ behoort tot de mogelijkheden. 
Voor nu bezien of de beren hun grip 
verder vergroten of dat er spoedig weer 
bodemvorming zichtbaar wordt.  

Conditie: Up. 
Coaching: nieuwe koopposities na een 
correctie bij signalen van bodemvorming.

BrentOil future - Topvorming rond de oude weerstand Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Onrustig koersverloop Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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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? 



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

 

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.
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