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Positieve ondertoon op de internationale aandelenvelden, maar toch ook 
her en der wat haarscheurtjes in de bullenparade. Niet overal worden rode 
lijnen makkelijk geslecht, wisselende stemming dus. Dit roept de vraag op of 
we een ‘Zomerdip of campingrally’ tegemoet zien. Gelukkig is er de Chart 
Navigator die u daarbij assisteert met uitgestippelde routes, kantelpunten en 
krijtstrepen. Dip of rally worden voor u inzichtelijk gemaakt. 

TA: Chart Navigator
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De RealTime grafieken zijn  

bijgewerkt op vrijdagochtend. De 

slotkoers van vrijdag kan de 

definitieve weekcandle en het 

bijbehorende scenario wijzigen. 

Analyses en coaching: 

Nico P.R. Bakker 

Wouter de Boer 
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Afwisselende landschappen 
Enerzijds zie ik charts waarop de bulls 
stevig aan de leiding gaan, anderzijds zie 
ik strompelende stieren in strijd met rode 
weerstandstrepen. Uiteenlopende routes, vrij 
baan of  belemmeringen, kijk op de charts van 
uw  favoriete indices en hoofdfondsen wat van 
toepassing is. Wel spannend allemaal, toch? 
Traditiegetrouw leg ik zes Midkap- of  
Smallcapfondsen onder de loep om hun 
conditie nader te duiden. Ik kies deze keer voor 
AirFrance KLM, AMG, ASMI, Corbion, Fugro en 
TomTom. Hoe is het daar gesteld met de stelling 
‘Zomerdip of  campingrally?’. Of is er heel iets 
anders gaande? Kijk en lees maar.  
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum 
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten op 
het thema van deze week. Ik analyseer trend 
en sentiment op de charts van Barco, Melexis 
en Umicore. Dan moet blijken of  de spelers 
voorkeur hebben voor een dip of  rally. Kijk en 
oordeel of  dit kansen of  bedreigingen herbergt. 
Op de intermarket speelvelden gebeurt er 
van alles. EuroDollar kruipt aarzelend naar 
zijn weekly SMA, Goud blijft hangen boven in 
het stijgingskanaal, Zilver schiet noordwaarts, 
Brentoil nadert de apex van de driehoek en de 
Euro Bundfuture toont lichte vermoeidheid in 
zijn sterke uptrend.  

Het ziet er allemaal best wel zonnig uit op het 
Damrak, de bulls zijn goed gemutst, het lukt 
hen om koersen naar hogere niveaus te stuwen. 
En de verwachtingen blijven over het algemeen 
positief, dat moet toch als muziek in de oren 
klinken van actieve beleggers, niet waar? Over 
muziek op het Damrak gesproken, wist u dat 
er veel begrippen zijn uit de muziekwereld die 
van toepassing kunnen zijn op de acties van 
beer en stier? Ik trakteer u in de TA Vraagbaak 
op een stukje vakantie proza, getiteld ‘Muzikaal 
Damrak’. Veel plezier!

TA Lijst Management 
Als u bij ons een blik in de keuken zou werpen, 
dan ziet u een aantal lijsten hangen boven 
ons TA fornuis. Dagelijks consulteren we deze 
lijsten met elk een specifiek BNP Paribas Turbo 
universum. We kijken ook naar onze Dashboard 
rangen en standen om vast te stellen of  een 
aantrekkelijke TTL of  TTS Setup bereid kan 
worden. We kunnen met trots melden dat we 
een lijst hebben toegevoegd met maar liefst 30 
Belgie fondsen, inclusief  de Bel20 index. Ons 
Lijst Management kent nu de volgende reeksen: 
AEX hoofdfondsen, AMX fondsen, Ascx 
fondsen, selectie Buitenland, selectie Belgie en 
selectie Intermarket. 

Nico P.R. Bakker 

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
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AEX-Index® - 577 kantelpunt

Het lukt de bulls om schoorvoetend op te 
schuiven in de 572 - 577 weerstandzone. 
Met alle indicatoren in een plusstand, blijft 
de Up status op het Dashboard dan ook 
valide. Maar het wordt wel spannend, het 
bekende motto ‘keren of passeren’ is thans 
van toepassing. Als het lukt boven 577 te 
breken, ligt de weg vrij naar fors hogere 
niveaus. Een zwarte candle tegen 577 
daarentegen zal de opmaat zijn voor een 
correctie richting de Fibo zone rond 559 tot 
549. De kleur van de komende candle kan 
uitsluitsel geven. 

Conditie: Up.
Coaching: bij haperingen tegen 577 is 
het te overwegen uit hoofde van Money 
Management koopposities af te romen. 

DAX® index - Correctie fase

Een correctie is zichtbaar en de swingteller 
draait in de min. De daily SMA lijn lijkt nog 
steun aan te reiken, maar een diepere 
correctie is niet uitgesloten. Toch blijft het 
patroon van hogere toppen en hogere 
bodems voorlopig intact. De terugval 
misstaat dus niet in het charttechnische 
plaatje en de trend komt nog niet in 
gevaar. De bulls zullen dan wel een 
hogere bodem moeten gaan vormen. 
Voor nu dus aanschouwen of er signalen 
van bodemvorming zichtbaar worden de 
komende week.

Conditie: Correctie.
Coaching: enige terughoudendheid is op 
zijn plaats. Nieuwe kansen bij signalen van 
bodemvorming.

EUROSTOXX50® index - Lichte divergentie

De oude topzone rond 3.536 is recent 
opwaarts doorbroken maar thans is een 
adempauze zichtbaar, aangezien een 
zwarte candle in de maak is. Even op adem 
komen, om daarna wellicht hogere niveaus 
te realiseren en een doorbraak te forceren 
van de weerstandzone 3.550/3.600. Alle 
indicatoren in een plusstand, al is er thans 
wat negatieve divergentie zichtbaar in 
de RSI, die opgevat kan worden als een 
waarschuwing voor de bulls. Met het huidige 
ritme kan het proces van hogere toppen 
en hogere bodems echter nog een vervolg 
krijgen. 

Conditie: Up.
Coaching: mogelijk wat winst veiligstellen. Na 
een dip nieuwe koopkansen.

Chart Navigator - Indices     week 29 - 19 juli 2019

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=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=177&underlying=EUROSTOXX+50&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=393&underlying=AEX&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 - Lichte hapering

Met alle indicatoren in een plusstand 
prijkt de UP status op het Dashboard. De 
opmars hapert deze week wat, maar er 
staat nog steeds een hoger weekly low 
op de chart. De zone rond 3.000 lijkt nog 
een tussenliggende barrière. Zolang de 
indicatoren positief noteren kan de uptrend 
een vervolg te krijgen. Pas onder de 
voormalige weerstandzone 2.950 ligt een 
verzwakking richting de stijgende SMA 
rond 2.800 op de loer. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de swingteller positief 
noteert.

DOW JONES index - Nieuw koersgebied

Nu de index de weerstand op 26.951 is 
gepasseerd, worden de All time highs 
verder aangescherpt. Indien we de 
laatste correctie als referentie nemen en 
projecteren als koersdoel, dan ligt het target 
voor de bulls op circa 29.000 punten. De 
indicatoren staan in de plus waardoor de 
Up conditie valide is op het Dashboard. Al 
met al de komende weken eerst maar eens 
kijken of de bulls de opwaartse uitbraak 
weten vast te houden. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
voor trendvolgende beleggers. Onder 
26.500 is een exit te overwegen.

NIKKEI 225 index - Opmars gestuit

Charttechnisch zie ik lagere toppen en 
hogere bodems, dus een verkrapping van 
het speelveld. De bullenklim is gestuit op 
de SMA. Kennelijk een te zwarte horde voor 
de bulls. De swingteller draait in de min en 
spanningsmeter RSI meet een verzwakking 
van het sentiment. Uiteindelijk zal de 
serie hogere bodems en lagere bodems 
doorbroken worden, maar het is de vraag 
wie uiteindelijk het initiatief neemt om uit de 
verkrappende fase te breken. Zowel beer 
als stier kunnen het initiatief naar zich toe 
trekken. Binnenkort weten we meer. 

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 29 - 19 juli 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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=298&underlying=Nikkei+225&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 29 - 19 juli 2019

ABNAMRO - Licht bullish sentiment

Het huidige bodemproces is grillig en 
wispelturig. De indicatoren noteren 
afwisselend in de plus en de min. De 
bulls hebben nog wat stimulans nodig om 
hun weg richting 21 te kunnen vervolgen. 
Daarmee zullen de contouren van een 
trading range duidelijker worden tussen 
18+ en 21. Momenteel is een zebragrafiek 
in ontwikkeling die de terughoudendheid bij 
de spelers weerspiegelt. Maar eens bezien 
wanneer er wat forsere candles worden 
geplaatst.

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: offensief ingestelde beleggers 
kunnen overwegen bescheiden rebound 
posities in te nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Positieve overgang 

Onlangs een mooie poging om boven de 
SMA uit te breken op zoek naar de 35+ 
rode streep. Een positieve overgangsfase 
derhalve met zicht op een nieuwe stijgende 
trendfase. Deze week echter opnieuw een 
kortstondige hapering, logisch, rood is niet 
de favoriete kleur van de stier. Bovendien 
ketst de RSI of tegen de OB lijn. U raadt het 
al, ‘keren of passeren’ voor de bulls, waarbij 
een stapje terug naar krap 33,00 voor de 
hand ligt om de SMA als steun te testen. 

Conditie: Up. 
Coaching: zolang de candles boven de SMA 
liggen mogen trendvolgers aanhaken. Zoek 
maar naar EL kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Bulls in actie

Deze week lukt het de bulls om verder weg 
te lopen van de 638 steunstreep, waardoor 
de swingteller in een plusstand springt. 
De Up status is terug op het Dashboard, 
de spelers krijgen de gelegenheid op 
te stomen naar de bovenkant van een 
trading range op 736 tot 746. Geen 
duidelijke trendfase, maar wel een positieve 
ondertoon met de bulls thans aan de 
leiding. Nu doorpakken met meer wit en 
een hogere plusstand op de swingteller. 
 
Conditie: Up.
Coaching: na het steunscenario op 638 nu 
ook een trendscenario voor trendbeleggers. 
Aanhaken dus. 

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=1131&underlying=Aalberts&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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 29 - 19 juli 2019

Akzo Nobel - Pas op voor een top

“Alle indicatoren noteren in de plus 
waardoor de UP conditie valide is op 
het Dashboard. De bulls gaan dus 
comformtabel aan de leiding, ook deze 
week een goeie stap voorwaarts. De 
afstand met de SMA lijn groeit aanzienlijk, 
komende week swing +9, dus het moment 
van topvorming komt dichterbij”, zo schreef 
ik vorige week. En zie, swingteller op +9 
met mogelijk een zwarte candle, dus dat 
neigt naar topvorming rond 82 tot 84. Terug 
naar de Fibo zone rond 80+ tot 77+ zou niet 
misstaan. 

Conditie: Up. 
Coaching: Swing +9 met zwarte candle is 
een XL conditie, dus er kunnen wat winsten 
worden verzilverd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Wie gaat er winnen?

Met recent een breakout beweging tot 
19,36, wordt thans geprobeerd op te veren 
richting de SMA lijn op krap 21. Het spel 
wordt derhalve gespeeld tussen 19+ en 
21,00, een krappe overgangsfase. Maar 
wat wordt binnenkort de nieuwe significante 
beweging? Boven 21,00 een breakout naar 
23+ of onder 19,36 een dalende trend 
naar 18 en lager? Komende week kan de 
swingteller op blauw springen, dus dat 
neigt naar een SMA passage. 
 
Conditie: Down.
Coaching: even aan de zijlijn toekijken wat 
de spelers van plan zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Beukende candle‘s

Vanaf de steunzone op krap 4 werden de 
bulls recent gelanceerd met een Bullish 
Engulfing patroon. Zij houden sindsdien 
het vizier gericht op de weerstandzone 
4,61/62. De swingteller staat in de plus en 
derhalve is de Support conditie valide op 
het Dashboard. Hamvraag is uiteraard 
of de bulls voldoende kracht hebben om 
de weerstand en SMA te slechten om 
daarmee een nieuwe uptrend te starten. 
Deze week opnieuw een beukende candle 
tegen de rode streep.

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: reboundposities kunnen deels 
worden afgeroomd. Boven 4,62 zijn er dan 
weer nieuwe EL kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 29 - 19 juli 2019

ASR Nederland - Klem in de driehoek

Het koersverloop ziet er redelijk chaotisch 
uit. Koersvorming boven en onder de 
gemiddelde lijn, wisselende standen bij 
de indicatoren, een lagere top en een 
hogere bodem, kortom een lastige mix 
van technische bevindingen. Daardoor is 
het lastig om een verantwoord scenario te 
schetsen. De spelers weten even niet wat 
ze moeten doen, zowel beer als stier zijn 
zoekende binnen de stippellijnen van een 
grote driehoek. Wie passeert als eerste de 
stippellijn? 

Conditie: Neutraal.
Coaching: wacht maar op een uitbraak uit 
de driehoek. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Berendruk

De beren vergroten hun grip op de chart 
met meer zwarte candle’s met nu de 
swingteller op een -1 stand. De Down status 
keert terug op het Dashboard, een vervolg 
van de berentrip naar krap 13,00 behoort 
tot de mogelijkheden, tenzij de bulls 
komende week terugkeren met een witte 
candle om als zodanig een hogere bodem 
te plaatsen en daarmee een verzwakking 
van de downtrend te bewerkstelligen. 
Vooralsnog ziet de chart er rood en zwart 
uit, negatief getint dus. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers zien de 
verpietering van het beeld. Voor hen zijn er 
thans geen koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Record regen

Het koersverloop toont kenmerken van 
een stijgende trendfase. Enerzijds een 
duidelijk proces van hogere toppen en 
hogere bodems, anderzijds koersvorming 
boven een licht opkrullende SMA lijn. Alle 
indicatoren in de plus, dus er is ruimte 
tot boven in het stijgingskanaal rond 200.  
Daardoor is er sprake van een record 
regen op dit speelveld. Niet eerder dan bij 
een zwarte candle tegen de trendkanaallijn 
is er gevaar voor topvorming,

Conditie: Up.
Coaching: een uitstekend speelveld voor 
trendbeleggers die nu loeren op een XL 
conditie boven in het stijgingskanaal. 

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=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=414&underlying=ASML&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 29 - 19 juli 2019

DSM - Weer een upswing afgerond

Al geruime tijd staan de bulls overtuigend 
aan het roer, zij stuwen de koers naar 
hogere niveaus, een solide uptrend 
is dan ook valide, de Up status prijkt 
op het Dashboard.  Er is nog wel wat 
stijgingsruimte volgens de indicatoren, dus 
de bulls hebben vrij spel. Maar eens bezien 
tot hoever zij kunnen reiken voordat ze toe 
zijn aan een pauze. De swingteller noteerde 
vorige week op +9 met een Doji candle, 
maar van een duidelijke correctie is nog 
geen sprake. Dan toch weer een nieuwe 
upswing? 

Conditie: Up. 
Coaching: vorige week gold een 
gedeeltelijke XL overweging, nu de kat uit 
de boom kijken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Parabolisch koersverloop

In een mooie parabool wordt de koers naar 
ongekende hoogte gestuwd, waardoor er 
charttechnisch gezien sprake is van een 
zwaar overdreven sentiment. Swingteller 
op +9 met een oranje MRI candle, RSI ruim 
boven de OB-lijn, je zou er hoogtevrees 
van krijgen. Het is nu aanzien wat er verder 
gaat gebeuren. Stabilisatie en daarmee een 
correctie in tijd, of een afkoeling naar de 
130 tot 100 zone? We zullen zien. 

Conditie: Up. 
Coaching: het is te overwegen om deels 
wat winsten te verzilveren, want topvorming 
dreigt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Turbulentie bij 100

Ondanks de UP status op het Dashboard 
overtuigen de bulls nauwelijks. Ze zwiepen 
heen en weer waardoor een zebra grafiek 
ontstaat in de 98 tot 100 zone. De RSI toont 
lichte negatieve divergentie, dus dat helpt 
de bulls niet om door te stomen. Anders 
gedefinieerd, er dreigt topvorming als 
opmaat voor een afkoeling richting de Fibo 
zone rond 90 tot 86. Daar bodemen zal de 
trendmatigheid ten goede komen. Voor nu 
de turbulentie bij 100 gadeslaan. 

Conditie: Up.
Coaching: enige terughoudendheid is 
gerechtvaardigd. Deels wat winsten 
afromen is te overwegen. 

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 29 - 19 juli 2019

ING - Taaie SMA lijn

“Eerste horde is de SMA lijn op 10,60. 
Daar moeten ze boven breken om meer 
stijgingsruimte te bewerkstelligen met 11,68 
als volgende koersdoel. Bij haperingen 
daarentegen bij de SMA lijn kan de 
berendruk weer worden opgevoerd”, zo 
schreef ik vorige week. Welnu, die SMA 
lijn is een lastige horde en taai niveau om 
te slechten. Het lukt vooralsnog niet om 
te breken. Dit impliceert dan de beren 
mogen proberen hun troeven uit te spelen. 
Vooralsnog tussen 10,60 en 9,50. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: wellicht is een zijlijnpositie de 
slimste strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Eerst afkoelen 

Al geruime tijd is er sprake van een 
stijgende trendfase, getuige de serie 
hogere toppen en hogere bodems, evenals 
de regelmaat waarin volledige upswings 
worden geplaatst. Maar nu is er toch 
een lichte afkoeling gaande, getuige de 
lagere candles, nu in combinatie met een 
minstand op de swingteller. Er is veel ruimte 
voor correctie tot aan de Fibo zone aan toe 
rond 71+ tot 68+. Uitzien naar een nieuwe 
hogere bodem, dat is thans het idee. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: enige afkoeling is zichtbaar, dus 
het is te overwegen om wat winsten af te 
romen. Op lagere niveaus zo mogelijk weer 
EL kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Turbulente correctie

Vanaf de top en weerstand rond 2,90 werd 
onlangs een felle correctie gestart die deze 
week een vervolg krijgt met een zwieperige 
candle en de swingteller een tandje lager 
naar -4 De RSI raakt de 50-lijn, dus er zou 
rond 2,65/63 een bodem gevormd kunnen 
worden. Zover is het nog niet, de beren 
nog even aan de leiding, totdat er een witte 
candle verschijnt. Dan kan het proces van 
hogere toppen en hogere bodems een 
impuls krijgen. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: een XL conditie is valide, na een 
succesvolle correctie zijn er weer nieuwe 
koopkansen. Even aan de zijlijn toekijken 
dus. 

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=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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 29 - 19 juli 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Bulls houden stand

Na een recente milde correctie tot circa 
35,00 namen de bulls recent weer de 
leiding door een nieuwe upswing te 
starten.  Alle indicatoren inmiddels ruim in 
de plus, waardoor de Up conditie op het 
Dashboard valide blijft. Het is inmiddels 
gelukt om het hoogste punt van 2018 rond 
39+ te passeren. De indicatoren bieden 
meer ruimte, dus 40+ op de borden lijkt 
een kwestie van tijd, zo lijkt het. Toch wel 
oppassen voor aanstaande topvorming 
gezien de afstand met de SMA lijn. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden tot er 
signalen van topvorming verschijnen. Dan 
deels of geheel XL overwegen. 

NN Group - Traag koersverloop

Het koersverloop kenmerkt zich al geruime 
tijd door een lage trendmatigheid met 
redelijke turbulentie. Negatieve en positieve 
technische bevindingen wisselen elkaar 
af, waardoor per saldo de contouren 
van een trading range zichtbaar zijn 
met aan de onderkant bodemvorming 
rond 32+ en aan de bovenkant 36,00 tot 
38,00 als weerstandzone. De uitslagen 
worden steeds kleiner, waardoor het 
speelveld verkrapt. Dat maakt de chart wel 
uitdagend, toch?

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: wacht maar op een overtuigend 
signaal vanuit het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Zwoegende stieren

Het is hangen en wurgen voor de bulls 
nipt boven de afvlakkende SMA lijn op 
circa 45,00. Voor de tweedemaal in 
korte tijd wordt geprobeerd op te veren, 
waardoor de contouren van een dubbele 
bodem opdoemen. Komende week moet 
met een witte candle blijken of de bulls 
daadwerkelijk kunnen opstomen naar de 
weerstandzone op 51 tot 52. Het moge 
duidelijk zijn dat bij koersvorming onder 
45,00 de bulls hun grip op de chart 
aanzienlijk zullen verliezen. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: bij een witte candle op 45,00 zijn 
er offensieve EL kansen. 

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/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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Royal Dutch Shell -  Taaie stieren

De ondertoon op het speelveld is positief, 
maar de bulls haperen in de 29+ zone. 
Dit gebied is al maandenlang een lastige 
zone waarin de bulls tot stilstand komen. Er 
dreigt dus topvorming, mogelijk gevolgd 
door een dip naar de 27,50 zone. Dit 
impliceert dat het speelveld vooralsnog 
beperkt blijft tussen 27 steun en 29 
weerstand. De stappenteller noteert -1 en 
de RSI krult neerwaarts, dus de indicatoren 
onderschrijven de correctiefase. Maar eens 
bezien tot hoever de beren zullen reiken. 

Conditie: Resistance / Correctie.  
Coaching: range traders spelen het spel 
tussen 27 en 29. Trendbeleggers kijken nog 
even toe.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Correctie in tijd

Het zag er onlangs naar uit dat vanaf 
21,50 een correctie zou starten, getuige 
de afgeronde upswing en de navolgende 
zwarte candles. Maar de bulls laten dit nog 
niet toe. Ze schuiven met witte candles 
zijwaarts, waardoor een zogenaamde 
correctie in tijd zich aandient. Het is nu 
wachten op een duidelijk signaal waaruit 
blijkt wie initiatief toont om de koers van zijn 
plaats te drukken. Enige correctie verdient 
charttechnisch gezien de voorkeur. 

Conditie: Up.
Coaching: uitstaande koopposities strak 
bewaken nu de spanning boven in het veld 
kan toenemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Takeaway  - Sterke uptrend

De nieuwkomer in de AEX index toont 
een technisch sterk koersverloop. Hogere 
toppen en hogere bodems boven een sterk 
opkrullende SMA die op veilige afstand ligt. 
Er is dus voldoende ruimte voor correctie, 
zonder dat de trend in gevaar komt. Boven 
in het veld is het veel spannender, want 
daar tonen de bulls enige vermoeidheid 
getuige de tweede zwarte candle op rij. 
Even pauzeren, even een stapje terug tot 
mogelijk 80,00 waar oude weerstand ligt 
dat als nieuwe steun getest kan worden. 

Conditie: Up.  
Coaching: prima grafiek voor 
trendbeleggers, die hun koopposities 
mogen uitbreiden bij bodemvorming op 80. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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/?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/?u=9721&cat=&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 29 - 19 juli 2019

Unibail Rodamco - Spannend steunscenario

Formeel gesproken is er een dalende 
trendfase valide met de Down status op 
het Dashboard en alle indicatoren dus in 
een minstand. Maar het proces van lagere 
toppen en lagere bodems wordt niet 
overtuigend voortgezet. Er lijkt een brede 
dubbele bodem geplaatst te worden in de 
125-120 zone en daarmee dient zich een 
steunscenario aan. Maar dan moet er wel 
komende week een witte candle komen. 
Voor nu dus wat berendruk, maar eens 
bezien of het tij kan keren. 

Conditie: Down.
Coaching: bij een witte candle zijn er EL 
kansen uit hoofde van een steunscenario. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Zijwaarts geschuifel

“Er is eerder sprake van een stabilisatie 
tussen 53 steun en 55 weerstand, een 
correctie in tijd wordt dit ook wel genoemd. 
Het is dan ook afwachten wat de spelers 
van plan zijn”, zo schreef ik onlangs. Er 
is sindsdien nauwelijks tot geen wijziging 
zichtbaar in de technische conditie. De 
candles worden op min of meer hetzelfde 
niveau geplaatst, afwisselend zwart en 
wit, een zijwaartse fase tussen de rode en 
groene strepen. Maar eens bezien wanneer 
hier verandering in komt. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: een zijlijnpositie verdient de 
voorkeur. Wacht maar op een duidelijk 
signaal uit het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Felle stierenrit

Een Bullish Engulfing patroon op de 
groene steunstreep in combinatie met 
een OS upcross van de RSI was onlangs 
de inleiding voor een rebound die 
inmiddels naadloos is overgegaan in een 
breakout beweging. Het komt er nu op 
aan dat de stieren hun weg vervolgen 
naar de weerstandzone op krap 45,00. 
Daar, of mogelijk iets lager, mag dan een 
pullback naar 40+ worden ingezet om de 
trendomkeer te valideren. De zwarte candle 
van vandaag is mogelijk de eerste aanzet 
tot topvorming. 
 
Conditie: Up.
Coaching: rebounders en breakout spelers 
doen goede zaken. Zij loeren op XL. 

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=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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Wist u dat er veel begrippen zijn uit de muziekwereld die van toepassing 
kunnen zijn op de acties van beer en stier? Ik trakteer u op een stukje 
vakantie proza, getiteld ‘Muzikaal Damrak’. Veel plezier!

Muzikaal Damrak

Als de beurzen in majeur (positieve) stemming zijn, dan worden de bulls 
met trommelgeroffel en bazuingeschal onthaald. Als zij dan ook nog een 
toontje hoger noteren, of  ze laten een aanzwellende beweging ofwel 
crescendo zien, keurig in ritme en in cadans, dan tonen zij aan toch 
echt wel als concertmeester de 1e vioolpartij te spelen. Daarbij zullen 
ze wisselen in tempo, niet alleen accelereren, maar ook decelereren, 
veelal als opmaat naar de finale, ofwel het slotakkoord van een geweldige 
ouverture. 

Blazen de beren ook hun partij mee? Kunnen zij bij beleggers een 
gevoelige snaar raken? Zeker wel, vooral als zij zorgen voor een forse 
afglijdende glissando beweging in de koers, waardoor zij de bullen 
een toontje lager laten zingen. Zij kunnen her en der zorgen voor een 
dissonant of  zelfs vals akkoord in het spel, wellicht wat mineur stemming, 
al dan niet afgewisseld met negatieve vibratie of  resonantie. Maar als 
dit alles zich afspeelt in een vrolijke Vivaldi setting, zoals dat thans 
het geval is op het Damrak, dan zal de bullenmars nauwelijks hinder 
ondervinden. De bulls wachten geduldig totdat zij in de orchestratie vrij 
baan krijgen om vol op het orgel te gaan en alle registers open te trekken. 
Dan brengen de bulls de beleggers in extase, de ondertoon zwelt weer 
aan, de dynamiek kent geen grenzen, de stemming is opperbest. Dan 
is beleggen leuk en aangenaam en liggen zelfs gierende stierenstoten 
lekker in het gehoor. 

Ik gun u van ganser harte een uiterst muzikale trading- of  
beleggingsportefeuille. Maar hou er wel rekening mee dat in dit geval de 
spelers zich weinig zullen aantrekken van uw dirigentschap. Zij spelen 
hun eigen spel.....

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

Muzikaal Damrak...

Muzikaal Damrak

Scenario‘s orchestreren...

Wolters Kluwer -  Lichte vermoeidheid

“Records worden scherp gesteld, 
voortbewegen op ‘uncharted territory’ blijft 
altijd spannend. We houden de indicatoren 
in de gaten wanneer die topvorming en 
correctie indiceren”, zo schreef ik onlangs. 
En zie, de swingteller staat inmiddels in 
een milde correctiestand. De 65,94 rode 
streep bevestigt topvorming, waardoor een 
correctie naar de Fibo zone op 59+ tot 55+ 
aanstaande lijkt. Geen probleem voor de 
trend, die komt voorlopig niet in gevaar. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: de correctiefase rechtvaardigt 
een XL overweging. Wacht op hogere 
bodemvorming voor nieuwe EL kansen. 

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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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 29 - 19 juli 2019

AirFrance KLM - Dip of rally?

Recent is er gebodemd op 7,46, daarna 
een rebound naar de SMA op 9,20. 
Maar hoe nu verder? Een vervolg van 
de rebound en een overgang naar een 
breakout beweging tot 11+? Dat zou 
een mooie zomerrally zijn. Of toppen en 
opnieuw zakken naar de 7,46 zone? Dat 
zou een vervelende dip zijn. Volgens de 
regels der trendanalyse zouden nu de 
beren moeten toeslaan om de dalende 
trend een impuls te geven. Slechts en 
alleen bij koersvorming boven 9,20 wordt 
dit scenario ongedaan gemaakt. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebounders houden de vinger 
aan de pols, mogelijk XL overwegen. 

AMG  - Magere rebound

Al geruime tijd is er sprake van een 
dalende trendfase, getuige het proces van 
lagere toppen en lagere bodems, alsook 
koersvorming onder een rap dalende SMA 
lijn. Recent veerde de koers op vanaf de 
groene streep op krap 22,00 als zijnde een 
dappere rebound poging. Deze rebound 
lijkt op te drogen bij 27,25, waardoor er op 
28,50 topvorming dreigt, mede gevoed 
door de RSI die bij de 50-lijn ombuigt. De 
beren slijpen hun messen, zij willen hun 
grip vergroten.

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebounders spelen hun 
spel, zij romen mogelijk wat winsten af. 
Trendbeleggers kijken toe. 

ASMI - Bulls niet te stuiten

Het gaat gestaag voorwaarts met het 
koersverloop, bulls stevig aan de leiding, 
positieve rangen en standen op het 
Dashboard, geen weerstanden in de 
buurt, vrij baan tot mogelijk 65+, een 
visuele inschatting. De afstand met de 
SMA lijn groeit wel, dus dat kan binnenkort 
aanleiding zijn voor topvorming als opmaat 
voor een dip. Daartoe zal er eerst een 
zwarte candle geplaatst moeten worden. 
Voor nu bezien tot hoe ver de bulls nog 
kunnen reiken. 

Conditie: Up.
Coaching: koopconditie blijft valide, dus EL’s 
mogen worden aangehouden. 

     = kans,  = bedreiging



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

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 29 - 19 juli 2019

Corbion - Wispelturig positief

Na de forse dip tot 22+ in december vorige 
jaar, weet u nog die drama maand, volgde 
een zeer rap herstel tot ver boven de SMA 
lijn. Geen mooie trend, wel veel bullish 
enthousiasme, met thans mogelijk van 
topvorming tegen 30,00. Zwarte candles, 
indicatoren nog wel in de plus, maar toch 
een hapering zichtbaar. Een afkoeling tot 
mogelijk 28 of 27 zou niet misstaan in dit 
wispelturige positief getinte veld. Voor nu 
bezien of topvorming doorzet.

Conditie: Up.
Coaching: gezien de signalen van 
topvorming is het te overwegen deels 
koopposities af te romen. 

Fugro - Berengeweld

Zomerdip of camping rally? Geen van 
beide opties voor dit fonds. Er is al geruime 
tijd sprake van een dalende trend, alles 
zwart en rood, de beren staan stevig achter 
het roer. Onlangs is weer een downswing 
van start gegaan die er voor kan zorgen 
dat niveaus rond 5+ in 2002 opgezocht 
kunnen worden. Dan is er sprake van 
overspannenheid onder in het veld, 
hetgeen de opmaat voor een rebound kan 
zijn. Zover is het nog niet, voor nu bezien 
hoeveel zwart en rood er nog bijkomt. 

Conditie: Down.
Coaching: short spelers doen goede zaken, 
trendbeleggers zien het speelveld verder 
verpieteren. 

TomTom - Afkoelen

De bulls hebben onlangs in een relatief 
kort tijdsbestek de koers richting de 
10+ zone gestuwd. Dat was wel een 
overdreven actie, getuige de recente 
oranje MRI candle. Er volgde dan ook rap 
een afkoeling richting de Fibo zone die 
rond 9+ tot 8,25 steun moet aanreiken 
om daarna de uptrend wat rustiger te 
kunnen hervatten. Voor nu eerst bezien tot 
hoever de beren kunnen reiken met hun 
corrigerende tikken, vooralsnog krijgen ze 
geen sterke poot aan de grond. 

Conditie: Up.
Coaching: charttechnisch gezien is een XL 
aanbeveling op zijn plaats. Bodemen in de 
Fibo zone levert dan weer EL kansen op.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 29 - 19 juli 2019

Barco - Flinke stijging

Vanaf begin dit jaar is een opwaartse 
beweging gaande vanaf krap 100 en recent 
bereikte het aandeel een koers van 190,20. 
Een stevige stijging in een keurige uptrend. 
Thans is er wat topvorming zichtbaar, 
de swingteller staat aan het eind van de 
upserie en de RSI toont een lichte negatieve 
divergentie. De daily SMA doet nog keurig 
dienst als trendbegeleiding, maar daaronder 
ligt een diepere terugval op de loer. Al met 
al overheerst nog een positief beeld waarbij 
enige correctie in het patroon van hogere 
toppen en bodems past.

Conditie: Up.
Coaching: na een eventuele correctie liggen 
er bescheiden additionele koopkansen.

Melexis - Sentiment verbetert

Recent werd getopt op krap 74 waarna het 
aandeel terugzakte richting 55+. Op dit 
moment is daar wat stabilisatie zichtbaar 
en een magere dubbele bodem lijkt in de 
maak. Boven circa 62 verbetert het beeld 
en behoort een klim richting 74 tot de 
mogelijkheden. De swingteller heeft een 
volledige downserie afgerond en draait in 
de plus als bevestiging dat het sentiment 
verbetert. Voor nu bekijken of de bulls 
een vuist kunnen maken en de SMA en 
weerstandzone rond 62 opwaarts kunnen 
doorbreken. Onder 55 krijgt de downtrend 
een vervolg.

Conditie: Support (herstel)
Coaching: offensieve reboundspelers kunnen 
posities behouden. 

Umicore - Alles op rood

Flinke swings kenmerken de weekkaart 
van het Belgische aandeel. Sinds vorig jaar 
is de koers gehalveerd. Enkele maanden 
terug was er nog wel een opleving gaande, 
maar die strandde rond 43+. Thans noteert 
de koers net boven de oude steunzone 
rond 25. De indicatoren noteren in de min 
en de afstand tot de dalende SMA lijn 
is groot. Een rebound lijkt op zijn plaats, 
maar dan moeten er eerst signalen van 
bodemvorming zichtbaar worden. Daarvan 
is nog geen sprake, alle signalen staan 
immers nog op rood. 

Conditie: Down. 
Coaching: shortposities kunnen 
worden aangehouden. Bij signalen van 
bodemvorming wellicht wat winst pakken.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 29 - 19 juli 2019

EUR/USD - Tussen 1,12 en 1,14

GBP/USD -  Steunscenario

Inmiddels is boven de steunzone 1,2411 
wat stabilisatie zichtbaar binnen de afdaling 
van het GBP/USD valutapaar. De groene 
streep is immers getest, getuige de candle 
met spriet die gevormd is boven het niveau. 
Er worden dus weer bulls gesignaleerd 
in het valutapaar. De indicatoren staan 
nog in de min, dus op het Dashboard is er 
nog sprake van een Down status. Indien 
de bulls volgende week een witte candle 
weten te produceren verbetert het beeld en 
krijgt een rebound meer vorm. 

Conditie: Down.
Coaching: shortspelers overwegen winst 
te nemen. Offensieve reboundspelers 
kunnen anticiperen op een opleving bij witte 
candles, maar navigeren strak.

Euro-Bund future - Bearish Engulfing = XL

Lange tijd kleurden de candles overwegend 
wit, maar recent werd er lichte verkoopdruk 
zichtbaar. De swingteller heeft een volledige 
upserie afgerond en begint aan een nieuwe 
serie. De afstand tot de weekly SMA is 
groot, en de kans op een diepere correctie 
blijft aanwezig. De Bearish Engulfing candle 
die vorige week werd neergezet lijkt echter 
slechts een stuiptrekking van de bulls, nu er 
deze week boven de daily SMA weer een 
sterke witte candle wordt gevormd.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
nu de uptrend een vervolg lijkt te krijgen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Een dalende SMA lijn, de swingteller 
afwisselend in de plus en de min en een 
sterk verkrappend speelveld van de OBOS 
banden in spanningsmeter RSI. Waar is de 
tijd gebleven van trendmatigheid en goed 
handelbare mooie up- en downswings? Wat 
te doen. Welnu, het speelveld van de EUR/
USD ligt thans tussen 1,1200 en 1,1400+. 
Daar kunnen rangespelers mogelijk nog 
een enkel kort ritje meepakken.  Per saldo 
is er nu dus sprake van een zijwaarts 
speelveld binnen een overall dalende trend. 
Pas boven 1,1400+ gaat een positieve 
overgangsfase van start voor de Euro.

Conditie: Down.
Coaching: range spelers kunnen korte ritjes 
overwegen tussen 1,12 en 1,14.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen week 29 - 19 juli 2019

Goud - Bulls blijven aan de leiding

De bulls hebben in korte tijd fors hogere 
niveaus opgezocht, waardoor het thans 
tijd lijkt voor enige afkoeling, mede gevoed 
door de hoge stand ten opzichte van de 
licht stijgende SMA en de RSI die nu op 
OB terrein vertoeft. Toch lijken de bulls 
niet te willen corrigeren, aangezien de 
candles de afgelopen weken wit blijven 
kleuren. De swingteller noteert nog in de 
plus, en spanningsmeter RSI beweegt rond 
overbought gebied. Voor nu bezien hoelang 
de UP conditie nog valide blijft. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn nog 
gerechtvaardigd met een strak exit 
management.

Zilver -  Weerstand bereikt

“Boven 15,66 zijn de bulls los voor een 
nieuwe uptrend met 16,50 als eerste 
koersdoel.” Dat was vorige week het 
commentaar. Welnu, met overtuiging 
breken de bulls deze week boven de SMA 
en tussenliggende horde rond 15,66. De 
weerstand op 16,50 komt reeds in beeld. 
Daar volgt mogelijk wat afkoeling, waarna 
de bulls na een extra aanloop een nieuwe 
aanval kunnen wagen. Voor nu bekijken wat 
de markt rond de rode streep in petto heeft. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Bij signalen van verkoopdruk 
rond de weerstand mogelijk wat winst 
nemen.

BrentOil future - Spannende fase

Enerzijds een lagere top, anderzijds een 
hogere bodem, afwisselend witte en zwarte 
candles rond de SMA lijn, een negatieve 
swingteller en een RSI kronkelend rond de 
50-lijn. Thans dus een verkrapping van het 
speelveld, maar uiteindelijk zal het leiden tot 
een koersuitbraak. Hamvraag is natuurlijk 
welke kant van de markt gekozen gaat 
worden. De mix aan technische bevindingen 
is op dit moment gematigd negatief. Boven 
circa 70 krijgt een uptrend wellicht meer 
vorm, al ligt er daarna nog een horde rond 
72,74. Onder 58 ligt een verder afdaling op 
de loer.
 
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

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 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. 

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. 

Chart Navigator gratis 
abonnement
Wilt u een gratis abonnement 
op de Chart Navigator? Ga naar 
www.bnpparibasmarkets.nl. 

Wie is Nico Bakker? 
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd 
aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.  
 
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het 
doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel 
of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven 
diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch analist en consultant. De 
beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
 
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een 
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële 
instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, 
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC geen 
invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend. 
 
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de 
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

bnpparibasmarkets.nl


