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Tamme en matte handel op de beurzen met afwisselend hoopvolle 
stierenstootjes en stevige berentikken. Dappere strijd bij rode strepen of 
SMA lijnen met her en der een succesvolle uitbraak. Het is al met al “Duwen 
en trekken” op de speelvelden, waardoor er nauwelijks vooruitgang wordt 
geboekt. Duffe vakantiestemming, stilte voor de storm of toch weer een 
zwarte zwaan? We zullen zien wat de markten verder in petto hebben.  

Chart Navigator 
24 juli 2020

Moeizame bewegingen 
Het is hangen en wurgen, piepen en kraken 
met her en der een significante koersbeweging. 
Geen lekker beursklimaat, het is even niet 
anders. Check de technische conditie van 
uw favoriete indices en hoofdfondsen en stel 
vast wanneer het tijd wordt om tot actie over 
te gaan omdat beer of  stier in beweging komt. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor zes Small-cappers, te weten Alfen, 
AMG, Forfarmers, Heijmans, Sligro en Vastned.  
Elke chart toont zijn eigen matheid bij de 
spelers. Kijk goed waar de breakout punten 
liggen die tot actie kunnen leiden. 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week, te 
weten BASF, Amazon en Econocom Group. Drie 
titels die elk op eigen wijze laten zien hoe het 
is gesteld met trend en sentiment. Kansen en 
bedreigingen dus voor trendbeleggers.   
Op de intermarket speelvelden zie ik 
significante acties. Zo speert EUR/USD weg 
naar de 1,16 zone, Goud en Zilver tonen sterke 
witte candle’s in hun uptrend, de Brentoil 
stieren vervolgen hun rebound parade en de 
Euro Bundfuture stabiliseert in een trading 
range achtige configuratie. 

U kent ongetwijfeld de TA Coaching Rubriek 
in deze nieuwsbrief, waarin we wekelijks een 
onderwerp bespreken dat voor actieve doe-
het-zelf  beleggers interessant en waardevol 
kan zijn. Deze week doen we dat niet. Menig 
belegger geniet van een welverdiende vakantie, 
vermoedelijk in Nederland, dus nu even geen 
lesstof  van de TA coach. Maar ik heb wel een 
leuk stukje leesvoer voor hen die traditiegetrouw 
de Chart Navigator doorbladeren. Het is het 
waargebeurde verhaal van “De malafide coach 
met zijn 100% scoringskans”. Veel plezier!

Stip Coaching
Recent hebben we een extra element
toegevoegd aan onze coaching services, te
weten Stip Coaching. Graag nog een keer een
toelichting. De Dashboard Beleggen methodiek
brengt met zich mee dat op de weekgrafiek van
een fonds of  titel een Buy of  Sell gelegenheid
aanstaande is. Anders gezegd, de grafiek kan 
kansen en bedreigingen herbergen die we al 
zien, maar nog niet worden herkend op het 
Dashboard. Op moment dat een uitgelezen
situatie zich voordoet, geven we dit aan met
een     stip (kans) of        stip (bedreiging)
in de grafiek. Zie het als een ‘early warning’
signaal of  aanwijzing. Een anticiperende 
coaching overweging dus. 

Nico P.R. Bakker
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AEX-Index® - Rekken en strekken

Er staan zwarte candles nipt boven of 
op de SMA lijn die op 560+ als vangnet 
in het veld ligt. De swingteller staat in de 
plus en de RSI krult omhoog, dus de Up 
status is valide op het Dashboard. Maar de 
overtuiging ontbreekt bij de bulls om goed 
noordwaarts te bewegen. Wellicht nog 
wat rek- en strekoefeningen om daarna de 
weg naar 630 te vervolgen. Als het maar 
lukt om boven 560+ te blijven, dan zijn de 
vooruitzichten hoopvol. Onder 560+ zullen 
de beren het stokje overnemen. 

Conditie: Up.
Coaching: bij witte candles zijn er 
koopkansen voor trendvolgende beleggers. 

DAX® index - Poging tot hogere niveaus

Na een periode met afwisselend witte 
en zwarte candles rond de SMA doen 
de bulls een poging meer afstand te 
nemen na het doorbreken van de zone 
rond 13.000 punten. De top op 13.795 is 
het koersdoel voor de bulls, tevens het 
hoogste punt van dit jaar. De indicatoren 
staan in de plus en op het Dashboard is 
de Up conditie valide. De steun ligt rond 
11.500+ op de weekgrafiek, maar voor de 
opmars is het van belang dat de zone rond 
12.800 intact blijft en de uitbraak niet wordt 
geneutraliseerd. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
het patroon van hogere toppen en bodems in 
stand blijft. 

Chart Navigator - Indices       week 30, 24 juli 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Kantelstrijd

Net onder de SMA en weerstandzone rond 
3.570 is de rebound gestrand. De bulls 
hebben moeite om de tussenliggende 
horde opwaarts te doorbreken. In de RSI is 
wat verlies van momentum zichtbaar, maar 
toch staat de swingteller gewoon in de plus. 
Boven circa 3.600 punten ligt de weg vrij 
voor de bulls richting 4.000 punten, maar 
vooralsnog overheersen haperingen in de 
Belgische index. Een terugval richting 3.200 
behoort tot de mogelijkheden. Nu eerst 
maar kijken of verkoopdruk blijft aanhouden. 

Conditie: Support
Coaching: rebounderspelers overwegen wat 
winst veilig te stellen bij meer verkoopdruk.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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S&P 500® index - Door naar de top?

De bulls nemen afstand van de licht 
stijgende SMA nu er vier weken op rij een 
witte candle wordt geproduceerd. Met de 
indicatoren in de plus kan de rit een vervolg 
krijgen richting de topzone op krap 3.400 
punten, die begin dit jaar is neergezet. 
Aan de onderkant moet de steunzone op 
krap 3.000 punten als vangnet dienen. 
Vooralsnog blijft de Up conditie dus valide 
en ondanks dat het af en toe wat moeizaam 
loopt is het technisch beeld voor de S&P 
positief. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities blijven 
gerechtvaardigd. Rond 3.400 is mogelijk wat 
verkoopdruk te verwachten.

DOW JONES index - Gematigd positief

De afgelopen weken hobbelde de index 
rond de vlakke SMA zone. Inmiddels 
staat de koers er weer boven maar de 
overtuiging ontbreekt voor een klim richting 
27.580. Daarboven kan de rit een vervolg 
krijgen richting het high op 29.568. De 
zone rond 25.000 dient als referentie voor 
de steun. Daaronder gaat een negatieve 
overgangsfase van start. Alles bij elkaar dus 
een gematigd positief beeld. 

Conditie: Up.
Coaching: zolang de zone rond 25.000 intact 
blijft, zijn lange termijn koopposities nog 
gerechtvaardigd.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                         week 30, 24 juli 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Falende bulls

Op krap 3.400 liggen zowel de weerstand 
en de vlakke SMA lijn. De afgelopen twee 
weken hebben de bulls de tussenliggende 
horde niet opwaarts weten te doorbreken. 
Toch staan alle indicatoren nog in de plus, 
de swingteller op +3 en spanningsmeter 
RSI net boven de 50 lijn. Als de bulls deze 
week wederom falen in hun opmars, ligt 
een verdere verzwakking op de loer. In dat 
geval moet de steunzone op 3.000+ in stand 
blijven. Vooralsnog blijft het patroon van 
hogere toppen en bodems in stand en is de 
Support conditie valide op het Dashboard.

Conditie: Support.
Coaching: reboundposities kunnen worden 
aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen     week 30, 24 juli 2020

ABNAMRO - Langzame stieren

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

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Topvorming aanstaande

Na een geweldige rit tot bijna 1500 wordt 
het nu langzaamaan tijd voor wat afkoeling. 
De afstand met de SMA lijn is aanzienlijk 
en mag dan ook worden verkleind. Deze 
week mogelijk een zwarte candle, zelfs als 
Bearish Engulfing patroon zou de eerste 
stap kunnen zijn. Ik heb de Fibo grid alvast 
ingetekend om aan te geven dat een 
correctie tot 1160 tot 975 geen probleem is. 
De trend komt geenszins in gevaar, daar 
moet meer voor gebeuren. Voor nu bezien 
tot hoever de beren zullen reiken. 

Conditie: Up. 
Coaching:  trendbeleggers houden de 
vinger aan de pols en loeren op het moment 
om wat winsten af te romen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Beetje herstel

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

Conditie: Rebound. 
Coaching: de rebound gaat moeizaam, let 
goed op uitstaande posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s



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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                     week 30, 24 juli 2020

Akzo Nobel - Bulls in breakout fase

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

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Tijd voor een top

Deze week  swing +9 en als dat gepaard 
gaat met een zwarte candle, dan wordt 
het tijd voor topvorming met aansluitend 
corrigerende berentikken. De afstand met 
de SMA lijn mag dan worden verkleind 
tot circa 23,00.  Dat is vooralsnog een 
aannemelijk scenario. Mocht de candle 
daarentegen wit kleuren,  dan wordt 
formeel topvorming uitgesteld en is er 
zelfs kans op een nieuwe upswing. Letwel, 
Dashboard technisch gezien ga ik voor de 
eerste optie.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Wel oppassen voor 
aanstaande topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Druilerig beeld

Plussen en minnen wisselen elkaar af, 
er zit weinig schot in het koersverloop, 
wapenstilstand tussen rood en groen op 
respectievelijk 11+ en krap 7,00 en ook nog 
eens binnen een stijgingsdriehoek. Dat is 
de bevinding als ik naar de chart kijk. Een 
condolidatiefase in afwachting van een 
nieuwe significante beweging hetgeen 
buiten de genoemde kantelpunten het 
geval is, dat moge duidelijk zijn. Al met al 
een druilerig beeld, maar wel met kansen 
voor de bulls. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 30, 24 juli 2020

ASR Nederland - Rebound droogt op 

De rebound die vanaf 18+ en daarna 
20+ van start is gegaan kan opdrogen 
tegen de SMA lijn op 30+. Het is de ideale 
plek om te toppen, zodat de beren de 
gelegenheid krijgen een dalende trend te 
starten. Opnieuw koersdalingen richting 
26- behoren tot de mogelijkheden zolang 
de SMA weerstand blijft bieden. De 
indicatoren staan nog in een rebound 
positie, dus verwachte topvorming wordt 
charttechnisch gevoed. Niet eerder dan 
boven 30+ kan het tij keren. 

Conditie: Rebound / Support.
Coaching: rebounders overwegen om hun 
posities af te romen. Voor trendbeleggers 
verslechtert het beeld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Tijd voor afkoeling

“En zie, deze week een zwarte candle, 
mogelijk als Bearish Engulfing patroon, 
in swing +9 in combinatie met negatieve 
divergentie op de RSI. De bulls raken 
vermoeid en zullen dan ook een correctie 
toestaan, zo lijkt het. De Fibio grid op 
286 tot 265 mag binnenkort als vangnet 
fungeren. We zullen zien tot hoever de 
beren zullen reiken”, zo schreef ik vorige 
week. Ik hoef hier niets aan toe te voegen. 
De serie zwarte candles wordt uitgebreid 
met mogelijk de swingteller al naar -1. 

Conditie: Up of Correctie.  
Coaching:  pas op voor topvorming en 
correctie, pas Money Management toe. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Topvorming

“En zie, deze week mogelijk een zwarte 
candle in swing +9 in combinatie met 
negatieve divergentie op de RSI. De bulls 
raken vermoeid en zullen dan ook een 
correctie toestaan, zo lijkt het. De Fibio grid 
ligt ver weg op 113 tot 101, dus er is best 
veel ruimte voor correctie, zonder dat de 
trend in gevaar komt”, zo kon u vorige week 
lezen. Deze week een duidelijk vervolg 
van topvorming met opnieuw een zwarte 
candle. De beer dus aan zet met zijn 
corrigerende tikken. 

Conditie: Up. 
Coaching:  pas op voor topvorming en 
correctie, pas Money Management toe. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 30, 24 juli 2020

DSM -  Bullenparade houdt aan

De stieren vervolgen de rally met de 
swingteller een stapje hoger op +6 en een 
sterk oplopende RSI. De huidige rally is 
een breakout beweging die opgevolgd zal 
worden door een pullback om de recente 
trendomkeer te valideren. Binnenkort dus 
toppen met aansluitend een correctie, dat 
is de verwachting. Maar eerst wachten op 
een zwarte candle. Dat is tenminste nodig 
om topvorming aan te wakkeren. Voor nu 
de bullenparade verder gadeslaan. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de candles wit 
kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Aanzwellende berendruk

Het is piepen en kraken bij de SMA lijn 
die rond 175 in het veld ligt. Afwisselend 
witte en zwarte candles met licht negatieve 
standen bij de indicartoren maken het 
er niet makkelijker op. Toch zie ik wel 
aanzwellende berendruk, onder 165 gaat 
het luik open en is een vrije val naar 130+ 
niet ondenkbaar. Of wordt de zebra grafiek 
intact gelaten? Dan zou er komende week 
weer een witte candle moeten verschijnen. 
Al met al een spannende overgangsfase. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Neutraal tot licht min

De vaart loopt enigszins uit de huidige 
rebound. Zou  dit betekenen dat de 
rebound klaar is bij de 50% Fibo 
retracement op 85+? Zo ja, dan wordt het 
oppassen voor de beer. De swingteller 
staat -2, de RSI blijft rond de 50-lijn plakken, 
dus dat remt de bulls. Al met al een 
interessante maar ook nerveuze stabilisatie 
in afwachting van een nieuwe significante 
beweging. Binnenkort weten we wie de 
koers van zijn plek zal drukken. Op moment 
van schrijven laten de beren zich horen.

Conditie: Down.
Coaching: een afwachtende houding is 
gerechtvaardigd nu de berendruk wat 
aanzwelt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 30, 24 juli 2020

ING - Moeizaam koersverloop

Langzaam maar zeker verbetert het 
technische beeld. Dat wil zeggen, de 
rebound in de downtrend krijgt iets meer 
vorm, een herstel tot in de Fibo grid op 
6,77 tot 8,35 behoort tot de mogelijkheden. 
Hogere bodemvorming tekent zich af, de 
afstand met de SMA lijn wordt kleiner, ik 
zie zelfs een halfmast patroon. Dit laatste 
impliceert een vervolg van de rebound tot 
8,35. Maar eens bezien of de bulls deze 
opdracht goed oppikken. Onder 5,90 
vervagen de vooruitzichten aanzienlijk. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Bulls blijven aan zet

Op dit redelijk grillige speelveld voeren de 
bulls de regie, getuige de overwegend witte 
candles in combinatie met een positieve 
swingteller en een opkrullende RSI. De Up 
status is valide op het Dashboard, dus de 
verwachtingen blijven positief. De bulls 
staan inmiddels op ‘uncharted territory’,  
ze zijn nog nooit zo hoog geweest. Het is 
nu navigeren op de indicatoren om vast te 
stellen wanneer het tijd wordt voor een top. 
Een duidelijke zwarte candle kan hiertoe de 
eerste aanwijzing zijn. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de candles wit 
kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Milde correctie

Het gaat er grillig aan toe op dit speelveld. 
Al zigzaggend is er recent een top geplaatst 
op 100+, nu is een  correctie gaande 
getuige de zwarte candles. De indicatoren 
staan wisselend in de plus of in de min, 
dus de berendruk wordt niet overtuigend 
bevestigd. Er is ruimte tot aan de Fibo grid 
op 85+, daar bodemen zal de uptrend 
valideren en de bulls aansporen de trend 
nieuw leven in te blazen. Voor nu dus bezien 
tot hoever de beren zullen reiken met hun 
corrigerende tikken. 

Conditie: Up. 
Coaching: de chart rechtvaardigt het 
afromen van koopposities om op lagere 
niveaus koopkansen aangereikt te krijgen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 30, 24 juli 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Bulls aarzelen

Deze week een mager vervolg van de 
breakout, er staat mogelijk een Doji candle 
nadat eerder deze week de ATH werd 
scherpgesteld. Dit was wellicht iets teveel 
van het goede, de bulls doen een stap 
terug. De vraag is nu wat er gaat gebeuren. 
Een extra aanloop tot 40+ of toch een 
nieuwe poging om verder op te stomen 
op ‘uncharted territory’? De candle van 
komende week moet hiertoe uitsluitsel 
geven. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar pas op als de beer zich 
opnieuw laat zien en horen. 

NN Group - Volatiele uitbraakpoging

Met veel gevoel voor dramatiek weten de 
bulls boven de SMA lijn te bivakkeren. 
Een volatiele strijd boven de sleepkabel, 
swingteller op +3 en de RSI ruim boven de 
50-lijn. De bulls hebben de meeste troeven 
in handen, zij mogen die uitspelen door 
de koers verder noordwaarts te stuwen. 
Letwel, het betreft een breakout beweging 
die binnenkort opgevolgd zal worden 
door een pullback. De candles tonen Doji 
karakteristieken en dat is een teken van 
zwakte. Waar blijft de solide witte candle?

Conditie: Up.
Coaching: spannende koopkansen voor 
trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bulls bij de SMA lijn 

De bulls rebounden tot aan de SMA lijn 
op 2,45. Swingteller op +3 en de RSI 
opkrullend boven de 50-lijn ondersteunen 
de herstelbeweging van de bulls. Nu  
moet blijken of er getopt gaat worden om 
daarmee de rebound af te ronden. De 
beren zullen dan de dalende trend een 
nieuwe impuls willen geven. De zwarte 
candle van deze week is mogelijk de eerste 
stap in het topproces. Of gaan de bulls ons 
verrassen met een trendomkeer? Al met al 
een spannende fase. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 30, 24 juli 2020

RELX -  Beren voeren de druk op

Langzaam maar zeker vergroten de 
beren hun druk op het speelveld. Er staan 
inmiddels vier zwarte candles, swingteller 
op -4 en de RSI onder de 50-lijn. De Down 
status is valide op het Dashboard, de beren 
gaan aan de leiding. Zij hebben de ruimte 
tot aan de Carona paniekbodem op 15+, 
maar het is ook mogelijk dat er eerder wordt 
gebodemd. Hoe het ook zij, negativiteit 
overheerst zolang de koers onder 21,00 
noteert. Afname van berendruk slechts en 
alleen bij een witte candle. 

Conditie: Down. 
Coaching: voor trendbeleggers ziet het 
beeld er niet goed uit. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Erop of eronder

Na wat aarzelingen is het de bulls gelukt 
om de gemiddelde lijn te bereiken, veelal 
de beste plek om de rebound af te ronden. 
Maar er worden ook stootjes uitgedeeld 
boven de SMA, dus de stieren tonen de 
intentie uit te willen breken. Maar gaat 
dat lukken? Het is erop of eronder, met 
komende week een indicatie wie het 
initiatief naar zich toetrekt. Al met al een 
spannende overgangsfase met kansen 
voor de beer en de stier. 

Conditie: Support.
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden. Wel even oppassen als 
er een zwarte candle tegen 44+ wordt 
geplaatst. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Nerveuze upswing

Charttechnisch is een aardig plaatje in 
ontwikkeling. Langzaam maar zeker wordt 
een proces van hogere toppen en hogere 
bodems zichtbaar, begeleid door de 
swingteller die deze week  op +6 staat. 
Maar er dreigt correctie nu er een rode 
streep verschijnt bij 90+ en er vorige week 
een Bearish Engulfing patroon is geplaatst.  
Onderin mag bij 73+ bodemvorming 
worden verwacht als er meer zwarte 
candles volgen en de correctie aan kracht 
wint. 

Conditie: upswing.
Coaching: het is te overwegen deels 
de koopposities te neutraliseren nu er 
topvorming dreigt. 
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 30, 24 juli 2020

Unibail Rodamco - Waar blijven de bulls? 

De spelers houden krampachtig vast aan 
de contouren van een H&S bodempatroon. 
Linkerschouder op 45+, hoofd op 40+ en 
nu de vorming van de rechterschouder  
rond 50,00, Binnenkort dus enkele witte 
candles om de aanval op de schuine neklijn 
op 76+ in te zetten, tevens de 1e Fibo lijn. 
Dat is de verwachting. Maar als dat uitblijft 
verlaten de spelers het H&S pad en zetten 
ze koers naar lagere niveaus. Even aanzien 
dus. 

Conditie: Down. 
Coaching: wacht op bodemvorming om te 
kunnen profiteren van een rebound. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Volatiel beeld

“Deze week mogelijk een witte candle 
ter ondersteuning van bodemvorming. 
Hiermee blijft het proces van hogere 
bodems en hogere toppen in de 
countertrend beweging valide”, zo schreef 
ik vorige week. Deze week wordt er 
een forse witte candle aan toegevoegd, 
waardoor de rode streep op 50,60 onder 
druk wordt gezet. Gaan de bulls ons 
verrassen met een trendomkeer? Dan 
moeten ze komende week hun breakout 
vervolgen met weer een witte candle. 
Spannende fase dus. 

Conditie: Up. 
Coaching: anticiperen op een trendomkeer 
voor hen die dit aandurven. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Milde berendruk

“Plussen en minnen bij elkaar, waardoor er 
geen overtuigend scenario afgegeven kan 
worden. Het is eigenlijk een kwakkelfase 
waar de koers uit moet komen om een 
significante beweging te starten. We 
wachten rustig af”. Ik heb hier niets aan 
toe te voegen. De beurslieveling verliest 
aan kracht, maar eens bezien of hier 
verbetering in komt de komende tijd. De 
dubbele bodem op 13,40 zou hiervoor 
kunnen zorgen. Dat impliceert dan een 
afname van de berendruk.

Conditie: Down.
Coaching: een afwachtende houding is 
gewenst zolang de swingteller in de min 
noteert en de candles zwart kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 30, 24 juli 2020

Er was eens een beleggingscoach die wereldfaam vergaarde omdat 
hij een een 100% scoringskans behaalde, een 100% hitratio. Al zijn 
aanbevelingen waren goudgerande transacties. Maar toen kwam de 
aap uit de mouw. Hij vertelt zelf  zijn verhaal.... 

Ik had een trouwe schare followers, 10000 in totaal, die bereid waren 
flink te betalen voor mijn adviezen, mits de resultaten zeer bevredigend 
waren, niet eens zozeer in geld uitgedrukt, alswel in hitratio, ofwel een 
goeie ‘feel good factor’. Ik heb hen uiteindelijk alsvolgt overtuigd. 
Ik maakte een voorstel over een fonds, maar dan wel in twee varianten, 
een positieve en een negatieve variant. Vervolgens splitste ik mijn 
aanhangers in twee groepen van elk 5000. De ene groep kreeg het 
positieve scenario, de andere groep de negatieve variant. De koers 
van het betreffende fonds ging flink omhoog, de groep van 5000 met 
de positieve variant was natuurlijk dolblij, de andere groep niet, maar 
die liet ik dan ook verder links liggen.
Ik ging verder met de groep die goed had gescoord. Ik maakte 
wederom een voorstel en herhaalde het kunstje uit de eerste ronde. 
Dus weer twee groepen, nu elk 2500 deelnemers, waarvan één groep 
een positief  resultaat scoorde, de tweede op rij inmiddels. 
Ik deed een derde ronde met twee groepen van elk 1250 deelnemers. 
U begrijpt inmiddels dat er weer 1250 afvielen en dat er 1250 followers 
wel heel erg veel vertrouwen in mijn adviezen kregen, want zij hadden 
al driemaal op rij goed gescoord. 
Ik deed een vierde ronde en een vijfde ronde, waarbij steeds de helft 
van ‘juist gescoorde’ groep doorging. Ik zat op 1250 na de derde 
ronde, dus 625 na de vierde ronde en circa 300 na de vijfde ronde. 
Bij die 300 followers kon ik echt niet meer stuk, vijfmaal achter elkaar 
een goed advies, een 100% score, dat is toch onvoorstelbaar. 
Hen heb ik uiteindelijk een vette factuur voorgeschoteld om verder 
geadviseerd te worden. Alle facturen werden grif  betaald, ik stopte 
uiteraard met mijn adviezen.  
Een paar maanden later mocht ik mijn verhaal vertellen aan de 
rechter.....

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Malafide coach

“De malafide coach met zijn 100% scoringskans“

100% Hitratio

Wolters Kluwer - Vervelende berentikken

Als gevolg van de flinke berentik springt 
deze week mogelijk de swingteller in het 
rood, waardoor een correctie van start 
gaat tot mogelijk de SMA op 65+. Geen 
dramatische terugval, de onderliggende 
trend is sterk genoeg om deze tikken op 
te vangen. De turbulentie kan hierdoor wel 
aanzwellen en dat veroorzaakt mogelijk rare 
koerssprongen. Afnemende trendmatigheid 
en toenemende volatiliteit is in het algemeen 
geen lekker beleggingsklimaat. Voor nu 
bezien wat de beren verder van plan zijn. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: overweeg om uitstaande 
koopposities deels te verzilveren nu een  
correctiefase van start gaat. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)   week 30, 24 juli 2020

Alfen -  Tijd voor een top

De relatief korte koershistorie toont 
inmiddels een geweldige trendmatige 
beweging met regelmatig een volledig 
afgewerkte upswing. Vorige week werd 
bij 40+ opnieuw een upswing afgerond, 
maar deze week lijkt de bullenparade toch 
te haperen. Er wordt mogelijk een zwarte 
candle geplaatst als eerste aanzet tot 
topvorming met aansluitend een correctie 
tot in de Fibo grid op 33+ tot 26+. Een 
gezonde correctie die binnenkort een 
hogere bodem moet opleveren, dat is 
vooralsnog de verwachting.

Conditie: Up. 
Coaching:  de zwarte candle na swing 
+9 mag aanleiding zijn om wat winsten te 
verzilveren. 

AMG -  Magere rebound

Schoorvoetend maar ook grillig opstomen 
richting de dalende SMA lijn die op 19,50 
in het veld ligt. Dat is de bevinding als je 
naar het koersbeeld kijkt. De indicatoren 
bevestigen dit zonder overtuiging, dus al 
met al een twijfelachtig beeld. Toch lijken 
de bulls meer troeven in handen te hebben, 
dus ik zet in op een vervolg van de rebound 
richting de SMA lijn. Toppen bij 19,00 
maakt het plaatje weer spannend. 

Conditie: Rebound.
Coaching:  rebounders zien hun kansen wel. 
Hou de posities maar bescheiden. 

Forfarmers - De SMA als remmende factor

Op deze chart kunt u goed zien hoe 
de SMA lijn dienst doet als dynamische 
trendlijn. De dalende lijn remt de bulls in 
hun rebound, topvorming dreigt bij 5,66, 
waarna de beren kunnen proberen een 
dalende trendfase te starten. Nog geen 
overtuigend proces van lagere toppen en 
lagere bodems, daar is het veld te hobbelig 
voor. Ook nog geen rode swingteller, maar 
dat kan komende week veranderen. 

Conditie: Rebound.
Coaching: even de kat uit de boom kijken. 
De rode stip wordt geplaatst als ‘early 
warning’ voor aanstaande berendruk. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)   week 30, 24 juli 2020

Heijmans - Pas op voor de beer

Volgens de regels van het Dashboard 
Beleggen is er sprake van een negatieve 
fase, ookwel downtrend genoemd. De 
candles kleuren zwart en staan onder een 
rap dalende SMA lijn, alle indicatoren in de 
min, steun op 5,95 en weerstand op 7+. Het 
meest waarschijnlijke scenario is dan ook 
een verdere afdaling naar 5,95. Hieronder 
is er ruimte tot 4,47. Voor nu dus bezien tot 
hoever de beren zullen reiken. 

Conditie: Down. 
Coaching: voor trendbeleggers is 
het geen mooi beeld, er zijn immers 
geen koopkansen. Short spelers zien 
daarentegen wel mogelijkheden. 

Sligro - Waar blijven de bulls? 

Het is een moeizaam koersverloop in de 
12+ tot 16+ koerszone. In eerste instantie 
een dubbele bodem, toen een rebound 
naar 16,90 met aansluitend een terugval 
naar 13+. Indicatoren in de min, dus de 
berendruk blijft aanwezig. Het is uitzien 
naar bodemstampers met witte candles 
om de steunzone intact te laten en de bulls 
de gelegenheid te bieden opnieuw op te 
stomen naar 16,90 en 20+ daarna. Onder 
11,60 is het gedaan met de stier. 

Conditie: Down.
Coaching: slechts en alleen bij duidelijke 
bodemvorming rond 12+ zijn er rebound 
kansen voor koopjesjagers. 

Vastned - Spannende rebound

Wat een spanning enn sensatie nipt onder 
de SMA lijn. Er wordt een dappere strijd 
gestreden om de rebound tot aan de 
SMA op 22,50 te laten doorlopen, maar 
tegelijkertijd tekent zich een dubbele top af. 
Rode lijn en Fibo retracement rond 21,70 
zijn hier mede verantwoordelijk voor. De 
indicatoren wijzen in de richting van de 
bulls, dus er zit mogelijk nog wat in het vat. 
Wie weet zorgen zij voor een trendomkeer. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden, maar pas op als er meer 
indicaties van topvorming verschijnen. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland    week 30, 24 juli 2020

Amazon  - Dreigende topvorming

Vorige week een flinke zwarte candle tussen 
grofweg 3.000 en krap 3.400. Dat is stevige 
volatiliteit, die ook deze week een vervolg 
krijgt, getuige de spike candle die in de 
maak is. Verdere afkoeling lijkt aanstaande 
en zou charttechnisch ook wel ‘gezond’ 
zijn. Maar zolang de swingteller nog positief 
noteert en er hogere weekly lows worden 
neergezet gaan de bulls nog aan de leiding. 
Een kritische blik op de chart is dus geen 
overbodige luxe want de beer staat op het 
punt een correctie te starten.

Conditie: Up.
Coaching: een trailing stop ter overweging 
op lopende koopposities. Na een terugval 
mogelijk weer nieuwe kansen.

BASF - Rebound richting kantelpunt

Het patroon van hogere toppen en bodems 
binnen de rebound blijft vooralsnog in 
stand en de topzone rond 58 waar tevens 
de dalende SMA lijn ligt, is binnen bereik. 
Daar wordt het breken of draaien voor 
het aandeel. Per saldo is er nog sprake 
van lagere swings, dus de horde is een 
belangrijk kantelpunt. Daarboven gaat er 
immers een positieve overgangsfase van 
start en kan het vizier voor de bulls op 72+. 

Conditie: Support.
Coaching: bij verkoopdruk rond 
de weerstandzone 58 wellicht wat 
reboundwinsten veiligstellen. 

Econocom - Tussenstop rond dynamische weerstand

Na de flinke sprong van vorige week, nemen 
de bulls nu een adempauze ter hoogte van 
de oude bodems en de SMA rond 2,25. 
Een magere zwarte candle markeert de 
besluiteloosheid op het speelveld. Boven de 
SMA en bodemzone wordt het patroon van 
lagere swings afgebroken, maar bij meer 
verkoopdruk is een afdaling richting de 
steun op 1,68 aannemelijk. Het komt er nu 
dus op aan voor het aandeel. Kortom volg 
de strijd maar kritisch. 

Conditie: Support.
Coaching: reboundposities aanhouden, 
wellicht een trailingstop onder het low van 
deze week. Boven de SMA wellicht door 
naar 2,88.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties   week 30, 24 juli 2020

EUR/USD - Over de top

GBP/USD - Sterk pondje

Gematigd hogere toppen en bodems 
zijn zichtbaar in de koersswings die het 
valutapaar op de chart achterlaat. De 
meest recente top staat op 1.2813 en de 
steun ligt op 1.2251. De koers noteert 
boven het afvlakkende koersgemiddelde. 
De swingteller staat in de plus en 
spanningsmeter RSI meet een neutraal 
sentiment. Vooralsnog ligt het speelveld 
dus tussen 1,2250 en 1,28+. Daarboven ligt 
ruimte tot circa 1,3000.

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

Euro-Bund future - Opmars opgeschort

Witte en zwarte candles blijven elkaar 
afwisselen. Per saldo is er toch een aantal 
positieve punten te noemen. Er is recent een 
hogere bodem gevormd op 172+ waarbij 
de SMA is getest. Daarnaast noteren de 
indicatoren in de plus en staat de koers 
boven het koersgemiddelde. Er ligt ruimte 
tot de weerstand op krap 178 en daarboven 
richting circa 180. Zolang de koers boven 
circa 174 noteert is het technische beeld 
gematigd positief. 

Conditie: Up.
Coaching: het is even aanzien of de bulls 
hun grip op het veld kunnen vergroten. 
Koopposities zijn nog gerechtvaardigd. 
Onder 174 een exit overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De tussenliggende horde rond 1,1400 
is opwaarts gepasseerd. Na twee jaar 
aangemodderd te hebben wordt de 
Euro de laatste maanden weer duidelijk 
sterker. Er verschijnt vanwege de 
toegenomen volatiliteit nu ook een MRI 
candle als teken dat de Euro uit de pas 
loopt en logischerwijs staat ook de RSI in 
overbought gebied. Toch is een verdere 
klim niet uit te sluiten, dus voor nu de 
Eurobulls blijven volgen.

Conditie:  Up.
Coaching: Bij topvorming winst veiligstellen. 
Een dip naar 1,1400 biedt koopkansen.
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Chart Navigator - Grondstoffen   week 30, 24 juli 2020

Goud - Bulls aan zet

Er is een prachtig proces van hogere toppen 
en hogere bodems gaande, waarbij recent 
de horde rond 1.800 opwaarts doorbroken 
werd. Deze week doen de bulls er een 
schepje bovenop. Het eerste significante 
koersdoel ligt nu op grofweg 1.950+, een 
oude top uit 2012. De indicatoren staan in 
de plus, dus op het Dashboard prijkt de 
Up conditie. Een positief beeld dus voor 
Goud, waarbij tussentijdse correcties zijn 
toegestaan. De langdurige uptrend loopt 
pas gevaar onder circa 1.650.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Wellicht wat winst verzilveren 
rond 1.900, nieuwe kansen na een dip.

Zilver - Explosieve opmars

De weerstand rond 19 werd vorige week 
reeds gepasseerd. De opmars krijgt een 
explosief vervolg waarbij de tussenliggende 
horde rond 23 reeds onder druk stand. Het 
betreft een weerstand uit 2016, het hoogste 
punt van dat jaar. Een terugval behoort tot 
de mogelijkheden. De MRI candle en de RSI 
geven immers een overspannen conditie 
aan. Wellicht volgt een dip richting 20 of 21. 
Al met al een mooie klim, waarbij topvorming 
op de loer ligt. Tot die tijd de bulls blijven 
volgen. 

Conditie: Up.
Coaching: bij topvorming wellicht 
(gedeeltelijk) winst nemen.

BrentOil future - Op de handrem

De afgelopen weken zijn de bulls niet in staat 
gebleken de horde op krap 44 opwaarts 
te doorbreken. Hoe langer dat duurt, 
hoe groter de kans op een afdaling. De 
swingteller staat nog in de plus, maar met de 
afname van de volatiliteit is er weinig nodig 
om de rangen en standen op het Dashboard 
negatief te zetten. Al met al ontbreekt de 
actie op het speelveld. De kansen voor de 
beer lijken toe te nemen, tenzij de bulls snel 
een opwaarts uitbraak laten zien. 

Conditie: Support / 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
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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? 
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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.
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