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Overdreven euforie is nooit goed voor beleggers, dat streelt teveel hun ego, 
dat maakt hen lui. Zo nu en dan een stevige donderbui zal hen bij de les 
houden. Dat gebeurt nu op vrijwel alle aandelenvelden. Met veel gevoel voor 
dramatiek laten de ‘Brullende beren’ zich zien en horen. Flinke corrigerende 
tikken om de spanning boven in het veld te dempen. Maar levert dat dan 
nieuwe koopkansen op? Kijk maar in de Chart Navigator. 
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Turbulente strijd 
Na euforie en enthousiasme volgt veelal een 
afkoeling, een ‘kater’ voor beleggers die niet 
tijdig hebben ingegrepen. Maar felle dips 
bieden ook koopkansen. Kijk op de charts van 
uw  favoriete indices en hoofdfondsen hoe de 
kansen en bedreigingen zich openbaren en 
kom zo mogelijk in actie. 
Traditiegetrouw leg ik zes Midkap- of  
Smallcapfondsen onder de loep om hun 
conditie nader te duiden. Ik kies deze keer voor 
ASMI, BESI, Fagron, PostNL, Signify en TomTom. 
Hoe is het daar gesteld met de brullende 
beren? Krijgen ze poot aan de grond of  blijven 
de stieren aan het roer staan? 
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 Bekaert, Colruyt en 
Telenet Group uit het Belgie universum. Positie 
van beer en stier worden besproken, kansen en 
bedreigingen worden in beeld gebracht.  
Op de intermarket speelvelden neemt de 
turbulentie ook toe. EuroDollar zakt abrupt weg 
onder de 1,11 zone, Goud en zilver corrigeren 
fel in hun uptrend, Brentoil bereidt een uitbraak 
uit zijn driehoek voor en de Euro Bundfuture 
vervolgt zijn maandenlange sterke uptrend. 
Voldoende munitie voor intermarket spelers. 

In de TA vraagbaak besteed ik veelal aandacht 
aan een charttechnisch element, een uitleg van 
een indicator, een stukje proza ter overweging, 
zo nu en dan wat one-liners en af  en toe wat 
vakantie lectuur. Ik wil hier aan toevoegen 
items van mentale aard, ofwel psychologische 
kronkels waar actieve beleggers mee te 
kampen hebben. Ik wil dit Trading Coaching 
noemen, met als aftrap het fenomeen ‘Hinsight 
bias’, ofwel het ‘ik wist het wel’ syndroom. 
Voorts kan ik melden dat wij binnenkort 
de TA Vraagbaak items met een lange 
houdbaarheidsdatum op onze website zullen 
plaatsen als TA Tutorials, korte verhaaltjes als 
extra TA coaching service. 

Wijzigingen in de Nieuwsbrief 
We blijven werken aan service- en 
produktverbeteringen, gevoed door enerzijds 
marktontwikkelingen en anderzijds wensen 
van onze Followers en lezers. Zo voegen we 
per heden de BEL20 index standaard toe in 
de sectie Indices, de Nikkei halen we er uit. 
Voorts ziet u op de charts zo mogelijk oranje 
candles staan, dat zijn de MRI (Mean Reversion 
Indicatie) candles die aangeven dat de afstand 
met de SMA lijn relatief  te groot is en dat een 
tegen-beweging aanstaande is. 

Nico P.R. Bakker 

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
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AEX-Index® - Felle berentikken

Met momentaal de swingteller in een 
minstand, is wel duidelijk dat de bulls 
moeite hebben om het niveau rond 580 
vast te houden. Zij doen een flinke  stap 
terug getuige de zwarte candle van deze 
week. Daardoor wordt de bullenparade 
onderbroken door een pauze en wellicht 
terugval in de Fibo zone rond 560 of 555. 
Felle corrigerende berentikken om de 
euforie te temperen om later in de tijd de 
trend te vervolgen, zo zou ik de huidige 
ontwikkeling omschrijven. Voor nu dus 
bezien tot hoever de beren kunnen reiken. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: de hapering in de uptrend mag 
worden aangewend om deels koopposities 
te verzilveren. 

DAX® index - Stevige correctie

Een patroon van hogere toppen en bodems 
staat nog op de weekgrafiek van de Duitse 
index. De meest recente bodem ligt op 
11.620 net onder de vlakke SMA lijn op krap 
11.800. Thans is vanaf de weerstand op 
12.656 een correctie gaande richting de 
weekly SMA lijn. De swingteller staat in de 
min en spanningsmeter RSI duikt richting de 
50 zone dus de correctiefase is ook valide 
op het Dashboard.  Voor nu bezien hoelang 
verkoopdruk blijft aanhouden. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: voor trendvolgende beleggers is 
een positie aan de zijlijn gerechtvaardigd.

Chart Navigator - Indices      week 31 - 2 augustus 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Haperingen

Na de zwarte candle die is gevormd rond 
de SMA zone op 3.600 punten, wisten de 
bulls op te klimmen waardoor de Up status 
valide is op het Dashboard. De swingteller 
noteert in de plusserie boven de SMA 
en spanningsmeter RSI klimt richting de 
Overboughtzone. Vooralsnog zijn er nog 
geen signalen van topvorming. Een rit 
richting de weerstand op krap 3.900 punten 
behoort tot de mogelijkheden. Voor nu dus 
bezien of de bulls stand houden. 

Conditie: Up
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen 
voor trendbeleggers zolang de swingteller 
positief staat.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=393&underlying=AEX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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S&P 500® index - Oude topzone onder druk

De afgelopen weken wisselden zwarte en 
witte candles elkaar af rond het niveau op 
3.000 punten. Thans staat de oude topzone 
onder druk op 2.950 punten. Daaronder 
ligt een verzwakking op de loer richting 
de nog stijgende SMA lijn op 2.800+ 
punten. De swingteller draait in de min, 
waardoor de correctie fase valide wordt 
op het Dashboard. Indien we de grote dips 
aanhouden in de S&P, dan is een afdaling 
richting 2.800 punten niet ondenkbaar. 

Conditie: correctie.
Coaching: koopposities mogelijk opruimen 
bij niveaus onder 2.950. Na een dip wellicht 
nieuwe koopkansen.

DOW JONES index - Afdaling van start

Nadat de index de weerstand op 26.951 
wist te passeren, werd er wat stabilisatie 
zichtbaar onder 27.400 punten. Thans valt 
de index echter weer terug en de correctie 
fase is valide op het Dashboard. Met de 
laatste afdaling als referentie, ligt het target 
voor de beren op circa 25.600 punten. Daar 
ligt tevens de SMA zone. Gaan de bulls zich 
daar weer laten zien, of mogelijk eerder? 
Zolang de candles zwart blijven is daarvan 
in ieder geen sprake. Voor nu dus eerst de 
afdaling maar blijven volgen.

Conditie: correctie
Coaching: trendvolgende beleggers 
blijven aan de zijlijn tot er signalen van 
bodemvorming zichtbaar worden.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 31 - 2 augustus 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Stieren onderuit

Na enige stabilisatie rond 3.500 punten ter 
hoogte van de oude topzone, is er thans 
een afdaling gestart. Daarmee krijgen de 
contouren van een zijiwaartse fase tevens 
meer vorm. De koers noteert nu midden op 
het speelveld tussen de SMA zone rond 
3.300+ en de weerstand op 3.550. De 
swingteller staat in de min en in de RSI is 
een negatieve divergentie zichtbaar. Al met 
al gaan de beren aan de leiding. 

Conditie: Correctie.
Coaching: mogelijk wat winst veiligstellen. Na 
een dip mogelijk nieuwe koopkansen, maar 
eerst de beren maar even laten uitrazen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 31 - 2 augustus 2019

ABNAMRO - Toenemende berendruk

Langzaam maar zeker vergroten de 
beren hun grip op het speelveld. Na wat 
kwakkelen rond 18+ nemen ze nu initiatief 
om de koers zuidwaarts te drukken om 
daarmee de dalende trendfase een extra 
impuls te geven richting de 16+ zone 
alwaar toppen uit het verleden liggen die 
nu als bodem kunnen gaan fungeren. Niet 
eerder dan boven 18,50 kunnen de bulls 
een vuistje maken. Voor nu bezien tot hoe 
ver de beren kunnen strekken met hun 
zwarte candles. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers verpietert 
het landschap meer en meer, vooralsnog 
geen koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Rode streep gehaald

“Er staat deze week immers een forse witte 
candle met de swingteller op +7, maar 
de RSI wel tegen de OB-band. Dus de 
breakout beweging kan binnenkort worden 
afgerond, wellicht bij de rode streep op 
37+, om vervolgens de volgende stap te 
zetten, inderdaad, de pullback naar de 
SMA lijn. Voor nu bezien of er daadwerkelijk 
getopt gaat worden”, zo schreef ik vorige 
week. En zie, nu een zwarte candle tegen 
de rode streep. De bullenparade kan 
worden afgerond, de correctie kan starten. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendvolgers kunnen overwegen 
deels wat winsten te verzilveren, want er 
dreigt immers topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Tussen rood en groen

De Up status blijft valide 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 ondanks de zwarte candle van deze 
week. Nu doorpakken met meer wit en een 
hogere plusstand op de swingteller, zo luidt 
de opdracht voor de spelers. Lukt dat niet, 
dan dreigt een terugval naar de steunzone. 
Vooralsnog dus een strijd tussen rood en 
groen. 
 
Conditie: Up.
Coaching: het steunscenario op 638 is 
interessant voor actieve beleggers die het 
spel spelen in de trading range. 

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 31 - 2 augustus 2019

Akzo Nobel - Correctie neiging

Onlangs werd er wederom een volledige 
upswing neergezet, waarna de bulls 
gewoon doorstoomden naar hogere 
niveaus en deze week zowaar een nieuwe 
upswing starten. Maar de candle kleurt 
zwart, dus dat is toch een smet op de 
bullenparade. De afstand met de SMA lijn 
is  inmiddels aanzienlijk, dus dat kan ook 
topvorming aanwakkeren. Afkoelen richting 
de steunzone rond 80 tot eventueel de SMA 
op 75,00 is toegestaan, zonder dat de trend 
in gevaar komt. 

Conditie: Up. 
Coaching: de zwarte candle noopt tot enige 
terughoudendheid en stuurt aan op XL 
overwegingen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Wie gaat er winnen?

Met recent een neerwaartse breakout 
beweging tot 19,36, wordt thans een 
rebound uitgespeeld richting de SMA lijn 
op krap 21. Het spel wordt gespeeld tussen 
19+ en 21,00, een krappe overgangsfase. 
Maar wat wordt binnenkort de nieuwe 
significante beweging? Boven 21,00 een 
rally naar 23+ of onder 19,36 een dalende 
trend naar 18 en lager? De swingteller 
noteert in een blauwe serie, dus dat 
impliceert dat de bulls meer troeven in 
handen hebben. Maar eens bezien of zij 
deze goed kunnen uitspelen. 
 
Conditie: Support / Rebound.
Coaching: even aan de zijlijn toekijken wat 
de spelers van plan zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Beukende candle‘s

“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”, zo meldde ik vorige 
week. Ik kan hier thans aan toevoegen dat 
er wederom een zwarte candle staat met 
de swingteller nu in een -1 stand met de 
RSI nipt boven de 50-lijn. Er dreigt dus een 
Down status en daarmee een vervolg van 
de dalende trend. Het 4,65 niveau blijft dus 
een lastige horde. 

Conditie: Down.
Coaching: met deze voortgang dienen zich 
short kansen aan. 

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 31 - 2 augustus 2019

ASR Nederland - Op weg naar de steunstreep

Het was tijdenlang niet duidelijk wat de 
spelers van plan waren, maar de mist trekt 
op en dan blijkt dat de beren op weg zijn 
naar de groene steunzone rond 32,00. 
Alle indicatoren in de min, redelijk zware 
zwarte candles, geen overspannenheid, 
de beren hebben wat dat betreft de 
ruimte. In het verleden werd diverse malen 
opgeveerd vanaf de 32,00 zone, dus dat 
zou binnenkort ook weer kunnen gebeuren 
onder het motto “Niet de geschiedenis, 
maar de spelers  herhalen zichzelf”. 

Conditie: Down. 
Coaching: laat de beren maar gaan, we 
wachten op rebound signalen rond 32,00. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Extra berendruk

 Volgens de spelregels van het Dashboard 
beleggen is er sprake van een Downstatus. 
Alle indicatoren noteren in de min, 
de candles kleuren zwart, de beren 
overtuigend aan de leiding. Ze zijn op weg 
naar de 12,90 steunstreep. Mocht daar 
worden gebodemd dan kan de dubbele 
bodem zorgen voor opluchting en een 
mogelijke rebound naar 16,48. Zo niet, dan 
krijgt de downtrend een extra impuls. Wat 
dat betreft is 12,90 een cruciaal kantelpunt 
voor de komende periode. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Visuele overspannenheid

“Alle indicatoren in de plus, dus er 
is ruimte tot zelfs even boven het 
stijgingskanaal, zo blijkt. Dit stuurt wel 
aan op lichte overspannenheid, mede 
gevoed door de RSI die de OB-lijn ruikt. 
Bij een eerstvolgende zwarte candle kan 
dan ook topvorming plaatsvinden”, zo 
schreef ik vorige week. Welnu, de spelers 
respecteren de spelregels, zij keren terug in 
het kanaal om af te koelen tot mogelijk 190 
tot 185. Voor nu bezien hoeveel zwart er op 
het veld verschijnt de komende weken. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers verzilveren deels 
hun winst nu een afkoeling zichtbaar is. Zij 
wachten op nieuwe EL kansen. 

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 31 - 2 augustus 2019

DSM - Wat een euforie

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 noteert 
al weer in een verse upstand, dus de bulls 
willen vooralsnog geen correctie toestaan. 
Maar eens bezien wanneer zij last krijgen 
van wat hoogtevrees. 

Conditie: Up. 
Coaching: de trend blijft sterk, prima 
speelveld voor trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Hoogtevrees

In een mooie parabool wordt de koers naar 
ongekende hoogte gestuwd, waardoor 
er charttechnisch gezien sprake is van 
een zwaar overdreven sentiment, netjes 
aangetoond met de oranje MRI candles, 
die aangeven dat de afstand met de SMA 
veel te groot is en dat een Mean Reversion 
om de hoek loert. Anders gezegd, een 
afkoeling naar de 130 tot 100 zone zou de 
volgende stap van de spelers moeten zijn. 
Maar eens bezien wanneer zij dit scenario 
overtuigend oppikken. 

Conditie: Up. 
Coaching: het is te overwegen om deels 
wat winsten te verzilveren gezien de 
overspannenheid boven in het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Struikelende stieren

Wat een vervelende zwieperige candle 
deze week, waardoor de geweldige 
bullenparade ernstig wordt verstoord. Een 
stevige berentik, waar de bulls toch ook 
wel weer fel op reageren, dus het is even 
aanzien wat er nu gaat gebeuren. Rap 
door met de uptrend of toch topvorming als 
opmaat voor een correctie richting 92+ tot 
8+? Binnenkort weten we meer. By the way, 
de turbulentie kan flink toenemen door het 
huidige koersgedrag. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: even aanzien of de felle berentik 
aanleiding is voor topvorming en correctie. 

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 31 - 2 augustus 2019

ING - Beren aan de leiding

In mijn recente commentaren schreef ik 
over de taaie SMA lijn op inmiddels 10,50 
die maar niet werd uitgenomen. Sterker 
nog, deze week laten de beren zich flink 
zien en horen. Zij plaatsen een forse 
zwarte candle waardoor de minstand op 
de stappenteller verschijnt en daardoor de 
Down status terug keert op het Dashboard. 
Beren aan de leiding riching de steunstreep  
op 8,75, zo lijkt het. De bulls zullen 
ongetwijfeld proberen terug te keren, maar 
niet eerder dan boven 10,50 kunnen ze een 
vuistje maken. 

Conditie: Down.
Coaching: er zijn short kansen voor de 
liefhebbers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Milde correctie

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 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 afremt dankzij een witte candle. 
De beren bereiken de Fibo zone op 2,58 
tot 2,49, nipt boven de SMA lijn. Dat zou 
de plek moeten zijn om te bodemen om 
vervolgens de trend een nieuwe impuls te 
geven. De eerste bodemstampers komen 
op moment van schrijven in actie, maar er 
is meer wit nodig om van een bodem te 
kunnen spreken. Maar eens bezien of de 
bulls zich meer kunnen vermannen met 
komende week wederom een witte staaf.  

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: een XL conditie is valide, na een 
succesvolle correctie zijn er weer nieuwe 
koopkansen.

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 31 - 2 augustus 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Enthousiaste bulls 

“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”, zo schreef ik vorige week. 
Welnu, de 40+ is gepasseerd, swingteller 
op +8, RSI raakt bijna de OB-lijn, de 
bullenparade krijgt een mooi vervolg. Het 
is gelukt om de top in 2000 (niet zichtbaar) 
op 42+ te bereiken. Zouden de bulls dat 
nog weten? Dan eerst maar even afkoelen? 
Dan moet er binnenkort een zwarte candle 
verschijnen. 

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

NN Group - Op weg naar de groene streep

“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”, zo schreef ik onlangs. 
Welnu, deze week delen de beren een 
forse tik uit, waardoor de onderkant van de 
range in zicht komt. Nog even en dan moet 
blijken of de bulls terug kunnen komen om 
de range intact te laten. 

Conditie: Down.
Coaching: bij signalen van bodemvorming 
rond 32+ zijn er reboundkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Zwoegende stieren

Het is hangen en wurgen voor de bulls op 
de afvlakkende SMA lijn op circa 44,70. 
Het is zeer de vraag of zij zullen overleven 
om de uptrend vervolgens een impuls te 
geven. Daartoe moet er zeer rap een wite 
candle verschijnen op de sleepkabel. Het 
moge duidelijk zijn dat bij koersvorming 
onder 44,70 de bulls hun grip op de chart 
aanzienlijk zullen verliezen. Sterker nog, de 
beren zullen dan hun kansen grijpen om 
een dalende trend te starten. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: slechts en alleen bij witte candles 
op de SMA lijn zijn er koopkansen voor 
trendbeleggers. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 31 - 2 augustus 2019

Royal Dutch Shell -  Stieren door het ijs 

Dat een correctiefase actief was bleek 
wel uit de minstand op de swingteller. Dat 
deze week de stieren door het ijs zakken 
en in een negatieve overgangsfase terecht 
komen is wel een ernstige aderlating. De 
breakout ofwel uitbraakbeweging kan 
aanhouden tot mogelijk 26 tot 24, waarna 
er logischerwijs een rebound ofwel 
pullback zal volgen. Of is deze downtik een 
vergissing van de bulls? Ik hou vooralsnog 
vast aan de contouren van een brede 
trading range met 29+ aan de bovenkant 
en 24,00 aan de onderkant. 

Conditie: Down.
Coaching: lastige fase, dus even de kat uit 
de boom kijken, is de overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Turbulente correctie

Met de zwarte candle van deze week 
in combinatie met een -1 stand op de 
swingteller lijkt dit fonds toe aan een 
correctie. Afstand met de SMA mag 
worden verkleind tot in de Fibo zone rond 
20+ tot krap 19,00. Het is wachten op een 
nieuwe hogere bodem om vervolgens 
de trend te hervatten. Dat is vooralsnog 
het meest waarschijnlijke scenario. Voor 
nu bezien tot hoever de corrigerende 
berentikken zullen reiken met overigens 
toenemende turbulentie. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: winsten deels afromen en 
wachten op nieuwe EL kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Takeaway  - Trend-away

“Door het dak” en “door het putje” op 
dezelfde dag. Afgelopen maandag 
was een turbulente dag en dit is goed 
zichtbaar in de weekcandle. Thans staat 
de koers rond 78. De swingteller draait 
in de min en spanningsmeter RSI duikt 
omlaag. De uptrend loopt averij op, 
want de correctiefase wordt valide op 
het Dashboard. Voor nu dus afwachten 
hoelang het duurt voordat de bulls zich 
weer herpakken. Laat de markt eerst maar 
wat tot rust komen. Tijd genoeg dus om 
even wat te bestellen. 

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

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 31 - 2 augustus 2019

Unibail Rodamco - Steunscenario aanstaande?

Formeel gesproken is er een dalende 
trendfase valide met de Down status op 
het Dashboard en alle indicatoren 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 nog verkoopdruk, 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 - Correctie tikken

In de afgelopen weken was er sprake van 
een zijwaarts koersverloop tussen 53,00 
steun en 55,00 weerstand. Deze week 
wordt de berendruk verder opgevoerd 
getuige de lagere zwarte candle met de 
swingteller op stand -4 en een dalende 
RSI. Op weg naar de Fibo zone rond 51+ 
tot krap 49,00, dat lijkt thans het meest 
waarschijnlijke scenario. Afkoelen dus en 
uitzien naar een nieuwe hogere bodem. 
Voor nu bezien hoeveel correctie tikken nog 
volgen. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: winstnemingen nopen tot enige 
terughoudendheid. Het is wachten op 
nieuwe koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Topzone bereikt

Het is de bulls gelukt om in een relatief kort 
tijdsbestek de koers van 37,00 naar 43+ 
te stuwen. Een mooie prestatie met thans 
uiteraard alle indicatoren in een plusstand. 
Maar wat gaan de bulls doen in de huidige 
topzone? Wordt er voor de derde maal 
getopt? Zo ja, dan doemen de contouren 
van een trading range op en kan de koers 
terug naar de 37,00 zone. Of gaan de 
bulls breken om de trend te vervolgen? De 
indicatoren sturen aan op topvorming. Maar 
eens bezien of de spelers dit oppikken. 
 
Conditie: Up.
Coaching: rebounders en breakout spelers 
doen goede zaken. Nu wel oppassen voor 
mogelijke topvorming. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 31 - 2 augustus 2019

In het kader van TA coaching zal ik in de TA Vraagbaak regelmatig 
aandacht besteden aan items van mentale aard, ofwel psychologische 
kronkels waar actieve beleggers mee te kampen hebben. Ik wil dit 
Trading Coaching noemen, met als aftrap het fenomeen ‘Hindsight bias’, 
ofwel het ‘Ik wist het wel’ syndroom. 
 
U herkent het vast wel, de  mening dat je achteraf  een specifieke 
uitkomst of  gebeurtenis zag aankomen, je wist het eigenlijk wel, maar 
je hebt er niets mee gedaan. Knap hoor, de kunst om een vrijwel niet te 
voorspellen gebeurtenis toch te voorspellen of  te verklaren. Dit gebeurt in 
ons dagelijks leven zo vaak. “Ik heb de loterij gewonnen, want ik wist dat 
deze getallen voor mij bestemd waren”. “Ik wist wel dat de Nederlandse 
leeuwinnen zouden verliezen, want de VS zijn heersend kampioen”. 
Is het gelijk willen hebben? Is het grootspraak of  schouderklopperij? 
Ook in beleggersland gebeurt dit heel vaak. Zo zijn er de eindejaars 
voorspellingen voor de AEX. Het is dan toch te gek voor woorden om 
achteraf  je gelijk te halen? 

Uit onderzoek weten we dat als we eenmaal de uitkomst van iets 
weten, dat proberen te begrijpen en verklaringen gaan bedenken. Die 
verklaringen worden in ons brein toegelaten waardoor de uitkomst 
volstrekt voorspelbaar en zelfs onvermijdelijk lijkt. 

Toch mag je met technische analyse wel het motto ‘Zie je wel’ bezigen, 
hetgeen een andere gevoelslading heeft dan ‘Ik wist het wel’. Technische 
analyse gaat onder andere uit van de veronderstelling dat marktgedrag 
zich herhaalt, dus daar zit een zekere mate van voorspelbaarheid in. Als 
achteraf  blijkt dat het meest waarschijnlijke scenario is uitgekomen, lag 
dat in lijn der verwachting en mag je mijns inziens ‘zie je wel’ aanhalen ter 
ondersteuning. Het systeem of de methodiek heeft weer goed gewerkt, 
niet de analist of  belegger. 

Ik ben geen voorstander van het achteraf  ‘gelijk halen’, ook niet iets ‘recht 
praten’ als een scenario niet uitkomt, dan wordt er immers afwijkend 
gedrag vertoont. Tot slot de ergste vorm van Hinsight Bias als je beweert 
dat je de beruchte ‘zwarte zwaan’ zag aankomen, zoals de irritante acties 
van Trump. 

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

Hinsight Bias als mentale kronkel....

De Hindsight Bias

“Ik wist het wel...“ 

Wolters Kluwer -  Onvermoeibare bulls

Deze uptrend kunt u boven uw bed 
hangen. Het lijkt de droom van iedere 
belegger. Hogere toppen en hogere 
bodems met slechts een enkele terugval. 
Ook in de huidige turbulentie blijft de 
koersontwikkeling van Wolters overeind. 
Iedere dip lijkt koopwaardig te zijn. Toch 
laat de RSI inmiddels wat stabilisatie zien. 
Loopt de kracht er langzaam uit? Een 
waarschuwing lijkt op zijn plaats, maar 
zolang de slotkoers boven de daily SMA ligt, 
lijkt er niet al te veel aan de hand. Volgende 
week dus weer hogere niveaus?   

Conditie: Up.
Coaching: kopen op zwakte blijft de 
aangewezen strategie. 

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


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

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 31 - 2 augustus 2019

ASMI - Overshooting

Het gebeurt zo nu en dan dat een koers om 
wat voor reden dan ook fors noordwaarts 
wordt gestuwd, waardoor er technisch 
gezien sprake is van overdreven sentiment, 
waardoor afkoeling om de hoek loert. 
Dat is thans het geval bij dit fonds. Vorige 
week een forse oranje MRI candle, deze 
week mogelijk een zwarte candle met een 
OB downcross bij de RSI. Ik heb de Fibo 
grid al vast ingetekend en dan blijkt dat 
een afkoeling tot 67 of lager tot 60+ tot de 
mogelijkheden behoort. Voor nu uitzien 
naar meer zwarte candles. 

Conditie: Up.
Coaching: de overshooting boven in het 
veld mag aanleiding zijn om winsten te 
verzilveren. 

BESI - Actie in het stijgingskanaal

Al geruime tijd is er sprake van een 
positieve ondertoon, getuige het 
koersverloop in een stijgingskanaal. 
Momenteel is een upswing gaande die 
de koers naar de bovenlijn van het kanaal 
kan stuwen zo rond 30,00. Swingteller 
inmiddels op +7 met een lichte knik in 
de RSI, dus topvorming is aanstaande. 
Toppen tegen de trendkanaallijn is een 
prima opmaat voor een correctie naar de 
onderkant van het kanaal. Voor nu bezien of 
topvorming doorzet. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Bij signalen van topvorming 
overwegen om winsten af te romen. 

Fagron -  Negatieve overgangsfase

Ondanks een serie hogere toppen en 
hogere bodems is er sprake van ee licht 
negatieve overgangsfase. De candles 
noteren immers onder de SMA lijn en de 
swingteller noteert in het rood. De RSI 
nadert de OS-zone dus bodemvorming en 
pullback lijken aanstaande. Mocht daarbij 
de stier de SMA weer opwaarts passeren, 
dan kan de serie HTHB worden vervolgd. 
In het verleden is de stier wel vaker even 
onder de SMA geweest, maar zag in dat 
dat een vergissing was. 
 
Conditie: Down.
Coaching: even aanzien of er een 
succesvolle pullback zal komen voor ES 
kansen. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 31 - 2 augustus 2019

PostNL - Beren terug aan het front

Na de forse dip tot 1,3750 volgde een 
matige rebound die deze week wel eens 
afgerond kan worden bij 1,5550. De 
beren dreigen met een zwarte candle, 
swingteller kan mogelijk naar -1 en de RSI 
draait zuidwaarts. Anders gezegd, de 
Down status keert terug, de beren krijgen 
de gelegenheid de trend te vervolgen 
en de koers naar de onderkant van het 
dalingskanaal te drukken. Niet eerder dan 
boven circa  1,70 kunnen de bulls een klein 
vuistje maken. 

Conditie: Down.
Coaching:  zolang de swingteller in het rood 
noteert, blijft de ondertoon negatief en zijn 
er dus short kansen. 

Signify - Vervolg uptrend

Voor de tweede maal proberen de bulls op 
te veren vanaf de groene streep op 23,57 
om daarmee de trend intact te laten. De 
RSI doet ook mee door de 50-lijn opwaarts 
te kruisen. De swingteller blijft nog achter. 
Op dit moment nog weinig trendmatigheid 
maar wel redelijk wat turbulentie, dus 
het zal lastig worden om een proces van 
hogere toppen en hogere bodems te 
starten. Hoe het ook zij, voor nu bezien of 
de bulls zich verder kunnen vermannen. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: mits de koers boven 23+ 
blijft bewegen, zijn er EL kansen voor 
trendbeleggers. 

TomTom - Tijd voor een scherpe bocht

Als je het koersverloop in de afgelopen 
weken bekijkt, dan valt op hoe rap de koers 
is opgelopen van circa 8,0o tot ruim 10,00. 
Keurig aangegeven met mijn swingteller 
die deze week op +9 staat. De kleur van 
de candle is niet geheel duidelijk, maar 
de RSI noteert ruim boven de OB-lijn. 
Bovendien was de candle van vorige week 
een MRI candle. Kortom, het wordt hoog 
tijd voor een scherpe bocht zuidwaarts 
om daarmee de afstand met de SMA te 
verkleinen. Afkoelen naar 9,0 of iets lager 
zou helemaal niet misstaan. 

Conditie: Up.
Coaching: er dreigt topvorming, dus kan 
overwogen worden deels winsten veilig te 
stellen. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland   week 31 - 2 augustus 2019

Bekaert - Gematigd hogere niveaus

Sinds eind vorig jaar is een gematigd 
stijgende beweging gaande vanaf krap 17 
euro. De hogere bodems staan duidelijk op 
de weekkaart. Recent is de tussenliggende 
horde rond 24 doorbroken. Desondanks 
noteert de swingteller op +9 en de RSI 
kruipt richting overbought gebied.Ligt enige 
topvorming op de loer. De indicatoren 
suggereren dat wel, maar zolang de candles 
wit blijven, blijft het beeld voor Bekaert 
positief. 

Conditie: Up.
Coaching: wellicht winsten verzilveren bij 
signalen van verkoopdruk. Na een dip liggen 
er nieuwe koopkansen.

Colruyt - Wanneer een bodem?

“Eén zwaluw maakt nog geen zomer.” In 
beleggerstermen kunnen we dat ombuigen 
naar “Eén witte candle maakt nog geen 
uptrend (of rebound).” Zo ook bij Colruyt. De 
afdaling blijft aanhouden ondanks de witte 
candle die gedurende de week zichtbaar 
werd. Wellicht een teken van stabilisatie. 
Toch zijn er sinds de top op 67,68 al lagere 
Highs zichtbaar en zolang het weekly high 
niet opwaarts doorbroken wordt, lijkt dit een 
prima indicatie dat de Downtrend nog valide 
is. Het Dashboard bevestigt de afdaling, ook 
daar is de Down conditie immers valide. 

Conditie: Down.
Coaching: offensieve shortspelers kunnen 
posities aanhouden. Trendbeleggers kijken 
toe.

Telenet Group - Hervatting uptrend aanstaande?

Vanaf de bodem op 36,20 ging een 
upswing van start. De SMA werd opwaarts 
doorbroken en een top is neergezet op 
51,35. De pullback lijkt nu te stranden 
boven de SMA zone op krap 44. Wordt 
de uptrend nu hervat? Het lijkt er wel op 
aangezien een tweede witte candle in de 
maak is. De swingteller staat nog in de 
correctiestand maar de RSI laat reeds een 
bodem zien. De signalen gaan dus één 
voor één op groen. Op korte termijn moet 
dan ook blijken of de bulls doorpakken.

Conditie: Correctie. 
Coaching: offensieve trendbeleggers 
kunnen koopposities innemen. Onder 43 
een exit plannen.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties  week 31 - 2 augustus 2019

EUR/USD - Vervolg downtrend

GBP/USD -  Stevige afdaling

Het Pond nadert de meerjarige lows rond 
de zone 1,2000. Thans staan er nog een 
tussenliggende drempel in de vorm van 
een oude steunzone rond 1,2100 en een 
forse zwarte candle op de weekgrafiek. De 
indicatoren staan in de min, de swingteller 
noteert -5 en spanningsmeter RSI gaat 
richting de oversold lijn. Het lijkt dus tijd 
voor een rebound, maar daarvan is op de 
chart nog geen enkele sprake. Voor nu 
bezien hoe lang de USD het sterkst blijft. 

Conditie: Down.
Coaching: shortspelers kunnen posities 
aanhouden en overwegen winst te nemen 
bij signalen van bodemvorming. 

Euro-Bund future - Ve

Het blijft een bullenfeest in de Bund. Al 
sinds eind vorig jaar is een opwaartse 
beweging zichtbaar met hogere toppen en 
hogere bodems. Een enkele keer is er enige 
terugval te zien en kleurt een candle zwart, 
maar bijna wekelijks worden er hogere 
weekly lows en highs neergezet. De daily 
SMA begeleidt de koers daarbij keurig.  
Kortom, alles in de plus, Up conditie valide. 

Conditie: Up.
Coaching: longposities blijven 
gerechtvaardigd voor trendvolgende 
beleggers. Onder de daily SMA een exit 
plannen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Met de neerwaartse doorbraak van de 
steunzone rond 1.1100 kreeg de dalende 
trend die al geruime tijd zichtbaar is in de 
Eur/USD een nieuwe impuls. De swingteller 
staat deze week op -3 en de RSI daalt 
verder af binnen een krap OBOS speelveld.  
De Down conditie blijft dus valide op het 
Dashboard. Rond het magische niveau op 
1,1000 ligt wellicht wat steun van de Euro. 
Vooralsnog overheerst de Dollar. Eerst 
maar eens kijken hoelang de afdaling blijft 
aanhouden. 

Conditie: Down.
Coaching: shortspelers krijgen kansen 
binnen de dalende trend zolang er zwarte 
candles verschijnen.

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 31 - 2 augustus 2019

Goud - Topvorming

Afgelopen week ging de “TV indicator” 
op rood. De TV indicator??? Zodra een 
hoge koers van een asset het ‘gewone’ 
nieuws haalt, is het vaak gedaan met de 
koersstijging. Dus is de top bereikt? Welnu, 
charttechnisch recent een top op 1.467+, 
de swingteller op +9 en turbulente candles 
rond 1.450. De correctiefase dreigt op het 
Dashboard tenzij de koers de horde op 
1.467 opwaarts breekt. Ik ben benieuwd of 
de ‘TV indicator’ ook hier gelijk krijgt, maar 
wij vertrouwen uiteraard meer op de chart 
en het Dashboard. 

Conditie: Up. 
Coaching: longposities streng bewaken, dat 
is thans de overweging.

Zilver -  Haperingen onder de weerstand

“Een flinke opwaartse beweging bracht 
de koers rond de weerstandzone op 16,50 
die thans opwaarts wordt doorbroken. De 
volgende weerstand ligt rond 18,00 maar 
ik verwacht rond de oude bodems tussen 
16,70 en 17,00 nog wel wat weerstand.” 
Dat schreef ik vorige week. Welnu, thans 
prijkt een top op 16,68 en een afdaling krijgt 
voorzichting vorm met een zwarte candle. 
Met alle rangen en standen lijkt een afdaling 
richting de oude toppen rond 15,50 op de 
loer te liggen, tenzij de bulls de horde alsnog 
opwaarts passeren.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities wellicht afbouwen nu 
er een zwarte candle verschijnt.

BrentOil future - Prijsdruk opgevoerd

Lagere toppen en hogere bodems markeren 
het speelveld. De koers noteert onder een 
licht afbuigende SMA lijn, witte en zwarte 
candles wisselen elkaar af. De swingteller 
staat in de min en de RSI blijft kronkelen 
rond de middenlijn. Er is dus sprake van 
een verkrapping van het speelveld, die 
uiteindelijk zal leiden tot een koersuitbraak. 
De vraag is natuurlijk welke kant de markt 
zal kiezen. Op dit moment lijkt verkoopdruk 
wat toe te nemen, maar het is allerminst 
overtuigend. Onder 58 ligt een verdere 
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


