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Met veel gevoel voor dramatiek proberen de spelers op de aandelenvelden
hun plek te vinden. Dit gaat gepaard met veel duw- en trekwerk, schuren en
slijpen, ook wel volatiliteit of beweeglijkheid genoemd. Resultaat van dit alles
is een “Nerveus geschuifel”, duidelijk een opwarmronde aan het begin van
het jaar. Geen makkelijke start voor actieve beleggers, maar gelukkig hebben
zij houvast aan de grafieken.
Volatiele strijd
De ondertoon op menig aandelenveld is
positief, maar de bulls moeten hun positie met
hand en tand verdedigen. Check de charts
van uw favoriete indices en hoofdfondsen waar
thans de kansen en bedreigingen schuilen.
Strak en gedisciplineerd navigeren is en blijft
een vereiste in deze lastige fase.
Traditiegetrouw duiden we de weekgrafiek van
zes Midkappers of Small-cappers in elke editie
van de nieuwsbrief. Deze week aandacht voor
Alfen, Boskalis, Forfarmers, PostNL, Pharming
en TomTom. Mooie charts met elk een eigen
uitdaging. Kijk, lees en oordeel of u in actie wilt
of moet komen.
Uit het BNP Paribas Belgie universum kiezen
we drie charts, te weten Ackerman, Bpost en
Melexis. Elke grafiek heeft zijn eigen specifieke
kenmerken. De sectorkeuze valt op ‘Banks’,
een sector met fondsen die momenteel prima
presteren. Nog meer kansen aldaar?
Op de intermarket speelvelden zie ik allerlei
koersbewegingen. EuroDollar wil heel graag
rebounden, Goud- en Zilver bulls bereiden een
nieuwe aanval voor, BrentOil zoekt wederom
hogere niveaus op en de Euro Bund Future
maakt zich op om te bodemen onder in de
brede trading range.

Trouwe volgers van mijn Dashboard Beleggen
methodiek weten dat ik meerdere elementen
gebruik (die ook zichtbaar zijn op elke chart)
om uiteindelijk een visie te kunnen definiëren.
Mijn model kent wat dat betreft de volgende
tools: trendmeter, sentimentmeter, stappenteller,
MRI candle, kantelpunten en DBS indicator.
Het vraagt enige studie en oefening om de
uitkomsten van deze ‘Hoge School Technische
Analyse’ eigen te maken. Kan het ook
eenvoudiger? Om inzicht in marktgedrag te
leren zien heb ik een makkelijk model voor
u gemaakt, bestaande uit de Barchart in
combinatie met mijn Trendindicator. In de TA
Coaching Rubriek een nadere uiteenzetting.
BB&B webinar maandag 17 januari
Om u te assisteren bij uw beleggingsbeslissingn zullen we ook dit jaar een serie
webinars verzorgen. Waaronder elke derde
maandag van de maand om 19:30 uur het
Bakkers Bull & Bear (BB&B) webinar, geschikt
voor de middellange termijn trendvolgende
belegger. De eerste BB&B staat gepland voor
17 januari. U kunt zich hiervoor aanmelden op
BNP Paribasmarkets / Webinars. Kijk mee,
mis de coaching tips niet, zou jammer zijn!
Nico P.R. Bakker
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AEX-Index® - Krampachtig volatiel beeld
De bulls hebben moeite om hun weg omhoog
te vervolgen. De mogelijk tweede zwarte
candle van dit jaar voorziet in aanzwellende
berendruk, waardoor de AEX wegzakt
richting de 755-750 steunzone. Dit brengt een
afnemende trendmatigheid met zich mee.
Met de indicatoren in een plusstand hebben
de bulls wel meer troefkaarten in handen. Zij
mogen die gaan uitspelen. Eerst maar eens
een witte candle produceren.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, wel MM toepassen bij signalen
van verzwakking in het stierenkamp.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DAX® index - Binnen de consolidatie
De index is goed van start gegaan dit jaar,
de bovenkant van de trading range binnen
de nog opwaartse trend is opgezocht. De
weerstand op krap 16.300 is aangetikt,
waarna wat lichte verkoopdruk ontstond.
Boven de weerstand wordt de range
logischerwijs opwaarts verlaten en kan de
uptrend een impuls krijgen. Alle indicatoren
staan in de plus, maar eerst bezien of de
markt hogere niveaus toestaat.
Coaching: koopposities kunnen worden
aangehouden totdat er verkoopdruk zichtbaar
wordt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bel20 Index - Plusstand binnen de range
Er is sprake van een consolidatie fase binnen
de opwaartse trend. Aan de onderkant ligt
de steunzone rond 4.000 punten, aan de
bovenkant wordt het speelveld begrensd
door de weerstandzone op 4.400+. Per
saldo nog een klein voordeel van de bulls,
maar heel overtuigend is het niet. Toch staan
de indicatoren in de plus, de swingteller
noteert positief en de DBS kleurt groen.
Spanningsmeter RSI laat per saldo nog wat
divergentie zien, een waarschuwing.
Coaching: koopposities behouden totdat de
DBS een exit signaal laat horen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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EUROSTOXX50® index - Vermoeid
“Nu de opmars wat opgedroogd en een test
van de weerstand rond 4.400 zichtbaar is,
ligt een afdaling binnen de bandbreedte op
de loer.” Dat schreef ik vorige week. Thans is
er sprake van een terugval, goed zichtbaar
in de weekcandle. Aan de onderkant moet
de steunzone rond 4.000 de bulls in de race
houden. De DBS kleurt overigens nog keurig
groen op de weekgrafiek, dus van paniek is
geen sprake. Voor nu de markt dus maar even
zijn gang laten gaan, pas boven 4.400+ wordt
de zijwaartse fase binnen de uptrend verlaten
en krijgt de opmars een vervolg.
Coaching: koopposities blijven gerechtvaardigd.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

S&P500® index - Positieve rangen & standen
De afgelopen week werd een bodem
geplaatst op krap 4.600 punten wat beter
zichtbaar is op de dagkaart. Inmiddels
worden er weer hogere niveaus opgezocht
en draait de weekgrafiek in de plus. Er kan
weer koers worden gezet richting de topzone
op 4.818 om daarna wellicht de 5.000 punten
te gaan bereiken. Pas onder grofweg 4.200
komt de trend op de weekgrafiek in gevaar,
maar vooralsnog ziet het er positief uit voor
de S&P.
Coaching: de uptrend is nog heel, het beeld
toont wel wat onrustig. De bulls zijn dus
gewaarschuwd.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Banks - Sterke opmars
Het gematigde opwaartse patroon van
het afgelopen jaar kreeg recent een wat
steiler vervolg. De meerjarige top rond 165
ligt binnen bereik. Alle indicatoren staan
in de plus. De DBS kleurt immers groen,
spanningsmeter RSI nadert dynamisch
oversold gebied. De afstand tot de weekly
SMA is inmiddels aardig gegroeid, de daily
SMA volgt de koers keurig. Aan de onderkant
ligt de steunzone ver weg rond 134. Pas
onder grofweg 125 loopt de uptrend echt
averij op.
Coaching: koopposities kunnen worden
aangehouden tot topvorming ontstaat.
Naar alle BNP Paribas Turbo’s
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Adyen - Bulls door het ijs
Het lukt de bulls niet om boven de SMA lijn
te blijven. Deze week een breakout candle
met de swingteller op -2 en de DBS met een
tweede blauwe staaf. De RSI duikt onder de
OS lijn, dus een pullback lijkt aanstaande.
Als er dan getopt gaat worden onder of
tegen de SMA lijn, dan dreigt er wel degelijk
een dalende trendfase. Niet eerder dan bij
koersvorming boven de SMA lijn op 2190 kan
een trendbreuk worden afgewend.
Coaching: een waarschuwing voor
trendbeleggers is op zijn plaats. Vinger aan de
pols in de negatieve overgangsfase.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Vervolg uptrend
De bullen doen opnieuw goed werk, zij
proberen deze week wederom een witte
candle te plaatsen met thans de swingteller
op een +4 stand en een vierde groene
coaching staaf bij de DBS indicator. De UP
status blijft valide, de bulls mogen opstomen
naar de rode zone rond 5,35+. De trend
wordt vervolgd tot mogelijk de bovenkant van
het stijgingskanaal.
Coaching: voor trendbeleggers ziet de grafiek
er prima uit, koopposities mogen worden
aangehouden. Let wel even op de MRI
candle.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Stijgingsdrang
De bulls weten stand te houden in een
stabilisatiefase en tonen de intentie toch
verder noordwaarts te willen trekken gezien
de plusstanden bij de indicatoren. Dit zou
kunnen betekenen dat een zogenaamd
halfmast patroon wordt afgemaakt en dat de
koers kan aantrekken tot in de 33 tot 35 zone.
De ondertoon is goed, trendmatigheid is in
orde, de bulls mogen hun parade vervolgen.
De eerste horde op 31,40 moet wel rap
worden genomen.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden zolang de indicatoren dit
rechtvaardigen.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Akzo Nobel - Verkrappend speelveld
Wat een felle strijd bij de SMA lijn! De
beren proberen de koers onder de SMA
lijn te persen om daarmee een negatieve
overgangsfase te bewerkstelligen. De bulls
verzetten zich met hand en tand en willen
boven de SMA lijn klimmen. Voor nu wachten
wie als overwinnaar uit de arena stapt, met
daarbij de melding dat het speelveld krapper
wordt door de lagere top en hogere bodem.
Coaching: enige terughoudendheid is gewenst
in de felle strijd. Wacht op een duidelijk signaal
uit het veld,

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Arcelor Mittal - Mooie stierenstoten
Deze week delen de stieren opnieuw een
flinke stoot uit, waardoor de indicatoren hun
plusstand kunnen uitbouwen. Een mooie
stap voorwaarts met zelfs een poging om
boven de 30+ zone te breken, om daarmee
de uptrend een nieuwe impuls te geven. Er is
geen overspannenheid, de bulls hebben vrij
baan om hun paradete vervolgen. In het verre
verleden is ooit de 55+ zone gehaald, zou dat
dit jaar weer gebeuren? Pas wel op een korte
terugtest naar 30+.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, kopen op zwakte is thans de
strategie.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - Nerveus geschuifel
Binnen de sterke trendfase delen de beren
tikken uit en revancheren de stieren zich,
waardoor de strijd zich afspeelt tussen 340
steun en 438 weerstand. Een stabilisatie
in afwachting van een nieuwe significante
beweging. De ondertoon is positief, mede
gevoed door een sterke RSI, dus uiteindelijk
zullen de bulls aan het rechte eind trekken, zo
ziet het er thans uit.
Coaching: enige terughoudendheid is op
zijn plaats. De strategie ‘kopen op zwakte’ is
vooralsnog valide.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ASML - Volatiele strijd
Een vervolg van de uptrend dit jaar is de
formele status, maar er is ook sprake van
enige afzwakking van de trendmatigheid.
Impliceert dit een bandbreedte tussen 610
steun en 777+ weerstand? De indicatoren
zwakken wat af en geven magere standen
door. Terugzakken naar 610 om daarna de
trend een nieuwe impuls te geven? Dit zou
prima passen binnen de contouren van een
trading range tussen rood en groen.
Coaching: voor trading range spelers zijn er
koopkansen binnen de genoemde bandbreedte
als een witte candle verschijnt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASR Nederland - Vervolg trend
Deze week zo mogelijk opnieuw een witte
candle met positieve rangen en standen bij de
indicatoren, de UP status op het Dashboard
zwelt aan, zo lijkt het. Er liggen geen rode
strepen in het veld, de bulls begeven zich
op ‘uncharted territory’, altijd een spannende
fase. Het proces van hogere toppen en
hogere bodems is sterk, dus hogere niveaus
blijven aannemelijk. We wachten op signalen
van topvorming.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, volg de bullenparade met
belangstelling.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Veerkrachtige stieren
“Opnieuw druk op de SMA lijn, de bulls
hebben het moeilijk. Zullen ze overleven?
Volgende week weten we meer”, zo schreef
ik vorige week. En zie, wat een enthousiaste
actie in het stierenkamp. Knap opveren
vanaf de dynamische trendlijn, de SMA, de
indicatoren meeslepende naar een plusstand,
rap opstomen naar de 87+ rode streep. Daar
de situatie opnieuw beoordelen.
Coaching: nieuwe of additionele koopkansen
voor trendvolgende beleggers, dat herbergt de
chart momenteel.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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DSM - Correctie
Al geruime tijd is er sprake van een positieve
ondertoon getuige de serie hogere toppen en
hogere bodems boven een fier opkrullende
SMA lijn met regelmatig volledige upswings.
Maar deze week doen de bulls opnieuw
een stap terug. De indicatoren staan in
een correctiestand, de beren mogen wat
druk uitoefenen richting de groene streep
op 168. De RSI nadert de 50-lijn en OSlijn, dus binnenkort een hogere bodem lijkt
aannemelijk.
Coaching: wachten op nieuwe koopkansen
op lagere niveaus, dat is de actieve coaching
overweging.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Stieren goed op stoom
Er is een heftige en volatiele strijd gaande
binnen het stijgingskanaal, met de indicatoren
in een plusstand, dus het charttechnische
beeld oogt positief. De bulls krijgen de
gelegenheid om verder op te stomen naar
de bovenkant van het stijgingskanaal tot
mogelijk de 110 zone met een tussen-hobbel
op 103+. Maar eens bezien of de bulls zonder
problemen deze horde kunnen nemen. Zo
niet, dan dreigt een trading range configuratie.
Coaching: volgens de DBS indicator mogen
koopposities worden aangehouden. Hoeveel
groene staafjes volgen nog?
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Felle correctie
Binnen de langdurige uptrend, keurig
onderstreept door de veelal groene DBS
staafjes, doen de bulls een stevige stap
terug. Correctiestand op de swingteller en de
DBS indicator indiceren berendruk richting
zo mogelijk de 160+ zone of zelfs de SMA.
De RSI echter duikt onder de 50-lijn en
OS-lijn, dus een nieuwe hogere bodem lijkt
aanstaande. Bij de eerstvolgende witte candle
kunnen de bulls het stokje overnemen.
Coaching: na de correctie zijn er weer
koopkansen voor trendvolgende beleggers.
‘Wacht op wit’ is de beroemde coaching
aanbeveling.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ING - Bulls stomen door
Na een gezonde en ook logische correctie
zijn de bulls al weer enige weken bezig met
hun opmars. De bodem op 11,50 past keurig
in het trendplaatje, thans alle indicatoren in
een plusstand, de bulls mogen het proces van
hogere toppen en hogere bodems vervolgen.
Maar dan moeten ze binnenkort de 13,73
weerstand slechten. De indicatoren sturen hier
wel op aan. Mocht het niet lukken, dan stap ik
over naar een trading range scenario tussen
de rode en groene lijnen.
Coaching: voor trendbeleggers is dit een prima
speelveld. Wel even oppassen als er rond
13,74 wordt getopt.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway - Beetje herstel
“De RSI nadert de OS-lijn, dus binnenkort
bodemvorming lijkt aannemelijk. Maar dan
zal er toch eerst een significante witte candle
moeten verschijnen als opmaat voor wat
rebound bewegingen richting de bovenkant
van het dalingskanaal zo rond 70,00”, zo
besloot ik vorige week mijn commentaar. En
zie, deze week zowaar een poging van de bulls
om de rug te rechten onder in het kanaal. Het
is prematuur, meer wit is gewenst.
Coaching: zijn er aanstaande rebound kansen
voor koopjesjagers? Wacht op voldoende wit is
de coaching overweging. Er staat nu 1x wit.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Stijgingsdrang
Willen de bulls nu eindelijk eens in actie
komen? Willen en kunnen ze een overtuigende
stijgende trend laten zien? De voorbereidingen
zijn hoopvol gezien de rangen en standen
bij de indicatoren. Maar de rode strepen op
2,75 en 2,82 moeten worden geslecht om
meer opwaarts potentieel te bewerkstelligen.
Dan kan een serie hogere toppen en hogere
bodems worden gestart. Dit lijkt een kwestie
van tijd. “We zullen zien...” zei de chartist.
Coaching: bescheiden koopposities zijn
gerechtvaarfdigd. Boven de rode strepen
additionele koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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NN Group - Vrij baan voor de bulls
Het gaat nog steeds uitstekend met de bulls
op dit speelveld. De start van de huidige trend
was in juli 2020 rond 27,00, nu staat er ruim
50 op de borden. Al die tijd prima opgaande
bewegingen, gelardeerd met milde correcties.
Hoe mooi kan een trend zijn. De bulls begeven
zich op ‘uncharted territory’, ze hebben
dus vrij baan. Ze moeten navigeren met de
indicatoren. Maar eens bezien wanneer die
een verzwakking zullen indiceren.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd,
zit de trend maar uit. Wel bewust zijn van
tussentijdse correcties.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Het blijft een berenveld
“Flip op het berenveld..”, het zou een
spannend jongensboek kunnen zijn. Voor
trendbeleggers is het sinds juni vorig jaar in
ieder geval stevig berg afwaarts, overigens
keurig aangegeven met mijn DBS indicator
die destijds in het blauw schoot. Sindsdien
alleen maar blauw met af en toe wat goudgele
rebound staafjes. Deze week opnieuw een
felle berentik, de downtrend dreigt een vervolg
te krijgen richting 25+. Weer een aderlating
voor Flip, arme jongen...
Coaching: volg de kleur van de DBS indicator
om posities te overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Bovenkant trading box
Er is nog steeds sprake van een trading range
tussen 65+/67+ onderkant en 80+ bovenkant
met thans een dappere poging van de bulls
om de bovenkant van de trading box onder
druk te zetten en zo mogelijk uit te breken.
De aanloop hiertoe was keurig vanaf de
onderzijde van de box. Voor nu geldt het motto
‘keren of passeren’ voor de bulls. We moeten
dit verder charttechnisch beoordelen, want de
indicatoren staan er te verdeeld bij.
Coaching: trading range spelers moeten
snel schakelen binnen een relatief kleine
bandbreedte. Trendbeleggers wachten af.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Randstad - Nerveuze uptrend
De eerste week van 2022 zag er hoopvol
maar ook krampachtig uit, de tweede week
toont iets meer stierensentiment. De UP status
is valide, maar ik zie ook lagere toppen en
lagere bodems, dus een charttechnische
tegenstrijdigheid. Het zal dan ook lastig zijn
om de rode strepen te slechten om daarmee
meer opwaarts potentieel te bewerkstelligen.
De indicatoren ondersteunen de bulls, dus
maar eens bezien of ze de druk op de rode
zone kunnen opvoeren.
Coaching: Turbo Long posities zijn
gerechtvaardigd. Boven de rode strepen
mogen ze zelfs worden vergroot.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Beren nog even aan zet
Met een geweldige berendreun openden de
beren het 2022 bal. Een zwarte cande die wat
betreft omvang niet in dit landschap past, een
flinke verstoring dus van het charttechnische
beeld. Maar vooralsnog met het label correctie
in de uptrend. Dus het is even aanzien tot hoe
ver de beren zullen reiken. Als rond 26,00 de
rook optrekt, dan kunnen de bulls weer in actie
komen met een nieuwe upswing. Eerst maar
eens wat bodemstampers in actie zien.
Coaching: restant koopposities maar even
parkeren en uitzien naar nieuwe koopkansen,
mits de koers binnen het stijgingskanaal blijft
bewegen.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Verse upswing

Op afstand gezien is een proces van
hogere toppen en hogere bodems gaande
boven een fier opkrullende SMA lijn, dus de
ondertoon is positief. Recent is er een hogere
bodem neergezet op 18+ waarna de bulls
opstoomden naar hogere niveaus, hetgeen
deze week resulteert in een vervolg van de
upswing. Zij kunnen hun pad vervolgen, er
is thans veel speelruimte tot aan 25 aan toe.
Maar dat zal niet in een rechte lijn gebeuren.
Coaching: nieuwe of additionele posities
mogen worden overwogen, de indicatoren
bevestigen dit immers.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Signify - Licht positief
Volgens de regels van het Dashboard
Beleggen is er sprake van een licht positieve
overgangsfase. De DBS indicator staat immers
nipt in het groen, RSI net boven de 50-lijn en
de swingteller op +4. Maar de spelers komen
niet los van de SMA lijn. De pogingen om de
uptrend te hervatten zijn hoopvol, komende
week een schepje er boven op zou prima
passen, het liefst met een losse witte candle.
Coaching: bescheiden koopposities
kunnen worden overwogen. Bij meer UP
aanwijzigingen posities zo mogelijk uitbreiden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unibail Rodamco - Negatieve overgang
Vanaf circa 55+, gelijk aan de onderkant
van een trading range configuratie, is een
pullback gaande, met uiteraard de hamvraag
wat er bij de SMA lijn gaat gebeuren. Deze
moet gepasseerd worden met aansluitend
het wegslaan van de rode streep op 70+
om daarmee de trading range in stand te
houden en verder op te stomen naar de
78+ zone. Vooralsnog tonen de bulls weinig
enthousiasme, dat is wel jammer.
Coaching: trading range spelers zien hun
kansen tussen de rode en groene strepen. Ze
houden hun posities bescheiden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Spannende fase
Zwakke stappen van beer en stier met
momenteel wat stabilisatie rond 45 tot 46,
zo ziet het charttechnische landschap er uit.
Zijwaarts geschuifel, een traag koersverloop.
Het is wachten op een overtuigend signaal
waaruit blijkt wie de koers een kant op kan
drukken. Boven 47+ zijn de bulls los voor een
rally naar 50+. Pas onder circa 45 kunnen de
beren een vuist maken.
Coaching: wacht maar op een uitbraak boven
groen of onder rood om dan posities te
overwegen. Een uitbraak is een kwestie van tijd
gezien de smalle range.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 2, 14 januari 2022

Wolters Kluwer - Volatiele berentikken
De beren slaan ook in de tweede week van
2022 flink om zich heen. Eerst een Bearish
Engulfing patroon, nu een redelijke zwarte
candle, swingteller naar -2 en de DBS naar
een tweede goudgele staaf met coaching
stip. Een flinke aderlating tot mogelijk de
88+ steunstreep of zelfs de SMA rond 85+.
De negatieve divergentie op de RSI is wel
zorgwekkend, dit kan tot veel meer berendruk
zorgen. De trend als zodanig komt niet meteen
in gevaar.
Coaching: enige terughoudendheid is op
zijn plaats. Koopposities deels afromen is de
coaching overweging.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Eenvoudige weergave van marktgedrag

Trouwe volgers van mijn Dashboard Beleggen methodiek weten dat
ik meerdere elementen gebruik (die ook zichtbaar zijn op elke chart)
om uiteindelijk een visie te kunnen definiëren. Mijn model kent wat dat
betreft de volgende tools: trendmeter, sentimentmeter, stappenteller,
MRI candle, kantelpunten en DBS indicator. Het vraagt enige studie
en oefening om de uitkomsten van deze ‘Hoge School Technische
Analyse’ eigen te maken. Kan het ook eenvoudiger? Om inzicht in
marktgedrag te leren zien heb ik een makkelijk model voor u gemaakt,
bestaande uit de Barchart in combinatie met mijn Trendindicator. Hoe
werkt dat?

Barchart

Barchart
De barchart is een eenvoudige weergave van het koersverloop, waarbij
met een vertikale staaf wordt aangegeven wat de hoogste en laagste
koers is geweest in de betreffende periode. Het linker dwarsstreepje
vertegenwoordigt de openingskoers, het rechter dwarsstreepje is de
slotkoers. Dus Hoog-Laag-Open-Slot als barchart (zie afbeelding 1).
Barchart en SMA
Als je nu alle barcharts volgt in combinatie met mijn trendvolgende
indicator, de 55SMA lijn, dan krijg je inzicht in het trendmatige verloop
van de koers. Alle bars boven de SMA impliceert immers een uptrend,
een glooiende beweging onder de SMA impliceert een downtrend.
De lengte van de bars geeft daarbij inzicht in de beweeglijkheid of
volatiliteit op het betreffende speelveld.
De dynamische dwarsligger
De openingskoers staat vast, dat dwarsstreepje beweegt niet meer.
Maar het rechter dwarsstreepje vertegenwoordigt gedurende de
handelsperiode de actuele koers, tot aan de sluitingstijd, dan is het de
slotkoers. De actuele koers is dus in feite een dynamische dwarsligger
die omhoog kan kruipen ten opzichte van de linker streep, dan zijn de
bulls aan zet. Of omlaag kruipt en daarmee mogelijk de bar verlengt,
de beer dus aan zet.
Anders gezegd, het verloop tussen de twee dwarsliggers geeft inzicht
in het sentiment, de spanning en ontspanning, de strijd tussen beer en
stier binnen de actuele bar. Best grappig toch om op deze manier het
marktgedrag te volgen?
12

Afbeelding 1

AEX Maand Barchart

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 2, 14 januari 2022

Alfen - Negatieve overgang
De bullen in een benarde positie getuige de
zwarte breakout candle onder de SMA lijn,
swingteller op -2 en een blauwe DBS indicator.
De RSI nadert de OS lijn dus die kan zo
mogelijk een trendbreuk afwenden. Dan is
het wel noodzakelijk om komende week een
witte candle te plaatsen, liefst op de SMA lijn.
Zo niet, dan zal de breakout beweging een
vervolg krijgen.
Coaching: een zijlijnpositie is gerechtvaardigd
in de huidige negatieve overgangsfase.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Boskalis - Bulls zijn terug
Wat een spanning en sensatie op dit
speelveld. De beren drukten de koers onlangs
onder de SMA lijn en dreigden daarmee
met een felle trendbreuk. Maar de bulls
vermandden zich prima en drukken de koers
deze week weer boven de SMA lijn, waardoor
een trendomkeer wordt afgewend, zo lijkt het.
Alle indicatoren in de plus, de UP status is
terug, nu nog even de rode streep op 27,42
slechten en de uptrend kan echt van start
gaan.
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen
voor trendvolgende beleggers.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Forfarmers - Prima rebound
Na de sterke afdaling tot de spike bodem
op 3,465 volgde een mooie rebound die
thans nog in volle gang is. De opleving in de
downtrend mag aanhouden tot in de Fibogrid
op 4,38 tot 4,67. De afstand met de SMA lijn
wordt hierdoor voldoende verkleind, waarna
de beer het stokje kan overnemen om de
dalende trend te vervolgen. Of zijn de bulls
straks sterk genoeg om boven de SMA lijn te
kruisen voor een nieuwe uptrend?
Coaching: rebounders zien hun kansen, zij
mogen hun koopposities aanhouden.

Naar de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 2, 14 januari 2022

PostNL - Negatieve overgang
Volgens de regels van het
marktclassificatieproces is er thans sprake van
een negatieve overgangsfase. Candles onder
de SMA, swingteller nog net in de plus, RSI
onder de 50 en de DBS in een rebound stand.
Gaat het lukken om de groene streep op 3,513
te slechten? Zo ja, dan kunnen de beren flink
toeslaan met een afdaling tot mogelijk 2,31. Bij
een witte candle komende week, hebben de
bulls nog een overlevingskans.
Coaching: kijk even de kat uit de boom, wie
trekt straks aan het langste eind?

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Pharming - Mooie rebound
Met een mooie serie witte candles, de
swingteller op +4, de RSI tegen de 50-lijn en
de DBS in een reboundstand, proberen de
bulls op te stomen richting de SMA lijn op 0,95,
het ultieme koersdoel van de rebound. Maar
dan moeten ze eerst de rode streep op 0,83
passeren. Lukt dat niet, dan is wellicht een
extra aanloopje nodig. Er zou ook een HoofdSchouder bodempatroon geplaatst kunnen
worden. Al met al hoopvolle vooruitzichten.
Coaching: rebound posities zijn
gerechtvaardigd, maar pas vooral Money
Management toe.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

TomTom - Volatiele breakout
Eind vorig jaar werd een stevige opmars
ingezet, keurig begeleid door de indicatoren.
Maar deze week zie ik een hapering in
de bullenparade, er verschijnt mogelijk
een Bearish Engulfing patroon, ofwel een
zwart omarmingspatroon in de categorie
toppatronen. Met de RSI aanschurend tegen
de OB-lijn, zou dit aanleiding kunnen zijn voor
topvorming, met aansluitend een afkoeling
richting de 8+ zone. Voor nu dus bezien of de
beren hun druk gaan vergroten.
Coaching: wat winsten veiligstellen is te
overwegen als het Bearish Engulfing patroon
aanhoudt.
Naar de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 2, 14 januari 2022

Ackermans - Top nabij?
Vanaf de steunzone rond 144 is een opmars
gestart die thans niveaus rond 185 bereikt. Het
lijkt inmiddels wel tijd voor enige topvorming,
maar tot op heden is daarvan nog geen sprake.
Spanningsmeter RSI staat inmiddels wel in
dynamisch overbought gebied, maar dat kan
lang aanhouden. In geval van een terugval ligt
er ruimte voor een correctie richting de oude
topzone rond 160. Zolang de grafiek echter
witte candles laat zien is er nog niets aan de
hand. Wel een waarschuwing voor topvorming.
Coaching: voorlopig de bulls maar blijven
volgen. Bij een zwarte candle mogelijk wat
winsten veiligstellen.
Naar de BNP Paribas Turbo’s

BPOST - Op zoek naar een bodem
Boven 7 is een strijd gaande tussen bull en
bear. Recent een bodem op krap 7 daarna
een herstel richting de topzone op 8+ waarbij
de daily SMA opwaarts doorbroken werd. Er
is nu een terugval zichtbaar die de daily SMA
bereikt, een typische pullback. Bodemvorming
zou welkom zijn, maar is uiteraard niet
vanzelfsprekend. De markt zal moeten laten
zien dat hogere niveaus weer acceptabel zijn.
Pas dan is er sprake van een trendomkeer
en kan er mogelijk weer koers worden gezet
richting de topzone rond 11.
Coaching: koopkansen dienen zich wellicht aan
bij witte candles. Wel een rode stip!
Naar de BNP Paribas Turbo’s

Melexis - Terrassenchart
Voor Melexis is er sprake van uptrend met
daarbinnen langdurige zijwaartse fasen.
Een terrassenchart, zo lijkt het. Recent was
er sprake van een range tussen grofweg 80
en 100. Inmiddels is die opwaarts verlaten.
Een top werd bereikt op 110 waarna de koers
terugzakte naar 97. Daar is nu sprake van
bodemvorming en wellicht is een opmars
richting 110 weer aanstaande. De indicatoren
noteren in de plus. Voor nu bezien of de markt
hogere niveaus toestaat.
Coaching: offensieve koopposities zijn
gerechtvaardigd bij witte candles.

Naar de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties

= kans,

= bedreiging

week 2, 14 januari 2022

EUR/USD - Rebound valide
Het patroon van lagere toppen en lagere
bodems lijkt opwaarts doorbroken nu een
rebound valide is die deze week een extra
impuls krijgt. Daarbij is tevens de daily SMA
doorbroken die al geruime tijd de downtrend
keurig heeft gevolgd. De herstelfase heeft
ruimte tot 1.1600 en daarboven wellicht 1.1800.
Eerst maar kijken hoe lang de Euro nog sterk
blijft.
Coaching: de Euro is op dit moment het sterkst,
korte ritjes ter overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

GBP/USD - Rebound bereikt SMA zone
Voor de GBP/USD geldt al geruime tijd een
dalende trend waarbinnen nu een rebound
zichtbaar is die de SMA zone heeft bereikt.
De pullback kan daar worden afgerond, maar
dan is er wel een zwarte candle nodig. Als
er een top geplaats wordt kan de downtrend
wellicht hervat worden. Vooralsnog is daarvan
geen sprake, het Pond lijkt immers heel sterk.
Zolang de markt hogere niveaus toestaat ligt
een verdere klim voor de hand.
Coaching: reboundspelers kunnen posities
aanhouden maar houden de vinger strak aan
de pols.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Steunscenario
De brede trading range in de Euro Bund is
goed zichtbaar tussen grofweg 169 en 177.
De afgelopen maanden werd een opmars
gestart die strandde rond 175. Daarmee is
een lagere top geplaatst. De afgelopen weken
volgde een stevige afdaling en de koers is nu
weer aanbeland net boven de steunzone. Is
een trendomkeer nabij? Dat zal moeten blijken,
voorlopig zetten we in op een steunscenario
en ritjes binnen de range. De witte candle is
een startschot, volgende week weer hogere
niveaus?
Coaching: offensieve longposities ter
overweging.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Grondstoffen

= kans,

= bedreiging

week 2, 14 januari 2022

Goud - Krappe markt
Het blijft zigzaggen in Goud, er was sprake van
grote koersswings binnen de brede trading
range tussen grofweg 1.677 en 1.950. Op
dit moment is er echter een afname van de
volatiliteit zichtbaar rond de licht dalende SMA
zone. Daarbij worden afwisselend witte en
zwarte candles gevormd. Al met al is er dus
sprake van weinig trendmatigheid in Goud,
het oogt allemaal een beetje onstuimig, het
speelveld wordt krapper en dat maakt het
allemaal niet beleggersvriendelijk.
Coaching: voor de liefhebbers van het
edelmetaal, wellicht korte ritjes ter overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Onstuimige fase
Nadat een top is geplaatst op 25+ ter hoogte
van de weekly SMA is een afdaling gestart die
recent de steunzone rond 21+ heeft bereikt.
Er was sprake van enige opleving, maar de
candles kleuren afwisselend zwart en wit. De
swingteller staat nog in de plus, waarmee op
het Dashboard de rebound conditie valide is.
Onder 21 krijgt de afdaling een vervolg richting
20. Al met al een zigzaggend koersbeeld.
Coaching: het beeld is wel wat chaotisch, dus
wellicht een ruime stop ter overweging als u
posities hebt uitstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BrentOil future - Voorbij 85
Op de chart is al enige weken een opmars
gaande waardoor de UP conditie op de
weekgrafiek valide is. De topzone rond 85 is
bereikt, witte candles sieren de chart. Pas
onder 77 komt de opmars in gevaar, dus
voor nu de bulls gewoon blijven volgen. De
indicatoren bevestigen logischerwijs met
positieve rangen en standen waardoor de DBS
groen blijft.
Coaching: koopposities kunnen worden
aangehouden zolang de DBS groen kleurt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator

Wie is Nico Bakker?

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
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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?

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

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.
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Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

bnpparibasmarkets.nl
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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