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In tegenstelling tot de Amerikaanse beurzen zien we op de Europese
speelvelden weinig vooruitgang. Sterker nog, de “Bange hangstieren”
dreigen hun grip te verliezen. Ze ogen vermoeid en tonen te weinig inspiratie
om hun pad te vervolgen. Deze terughoudendheid en zelfs terugval zou de
opmaat kunnen zijn voor een periode waarin de beer de leiding pakt. Of
komen de stieren terug met een verrassingsaanval?
Moeizame bewegingen
Het is hangen en wurgen, piepen en kraken
met her en der een stevige berentikken. 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
de beer toeslaat.
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers
of Small-cappers de grafiek duiden. Deze
week kies ik voor Fagron, Flow Traders, Fugro,
Pharming, PostNL en SBM Offshore. 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 Allianz, Daimler en Yandex. 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 1,18 zone, Goud en Zilver
mogen afkoelen na een geweldige sprint, de
Brentoil stieren haperen enigszins en de Euro
Bundfuture probeert zijn weekly uptrend een
nieuwe impuls te geven.

U kent ongetwijfeld de TA Coaching Rubriek
in deze nieuwsbrief, waarin we wekelijks een
onderwerp bespreken dat voor actieve doehet-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 uit het guldens tijdperk. Het
is het waargebeurde verhaal van “Zwart geld in
ons dorp?”. Veel leesplezier!
AEX Coaching Video
Zoals u ongetwijfeld weet worden er regelmatig
webinars verzorgd om u als actieve belegger
bij te praten over de technische stand van
zaken op de diverse speelvelden. Voor onze
AEX index hebben we daar iets speciaals
aan toegevoegd, te weten de dagelijkse AEX
Coaching Video. In een update van twee of
drie minuten duid ik de daggrafiek (vrijdags
ook de weekgrafiek erbij), zodat korte termijn
beleggers inspiratie kunnen opdoen voor de
volgende handelsdag. De video wordt zeer
op prijs gesteld zoals blijkt uit het gemiddeld
aantal views. Kijk eens op de pagina Daily
Charts naar de meest recente video´s. Wellicht
interessant om te blijven volgen?
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Negatief, tenzij...

= kans,

= bedreiging

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Een zwarte candle daarentegen klevend
aan de SMA lijn zal een negatieve
overgangsfase inluiden. Even aanzien wie
overtuigend initiatief zal tonen”, zo schreef
ik eerder deze week. Nu blijkt dat de
beren het heft in handen nemen. Zwarte
candle onder de SMA met de swingteller
op -1 impliceert een Down status op het
Dashboard, ofwel de start van een dalende
trendfase. Het ziet er dus negatief uit, tenzij
het lukt om komende week met een witte
candle terug te keren boven de SMA lijn op
560+. Een spannende fase dus.
Conditie: Down.
Coaching: de negatieve overgangsfase
vraagt om enige terughoudendheid.

DAX® index - Berendruk

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De spike van vorige week was reeds een
flinke waarschuwing aan het adres van de
bulls. De opmars die zichtbaar werd boven
13.000 is immers volledig teruggegeven. De
beer doet daar inmiddels nog een schepje
bovenop. De koers beweegt nu rond de
daily en weekly SMA die deze week wel
een upcross laten zien. Op het Dashboard
is de correctiefase valide. Het uiterste
vangnet voor de bulls ligt op circa 11.500
punten. Daaronder gaat een negatieve fase
van start. Voor nu bezien of de bulls nog
terugkeren.
Conditie: Correctie.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd.

Bel20 Index - Afdaling nabij?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Net onder de SMA en weerstandzone rond
3.570 is de rebound gestrand. De bulls
hadden moeite om de tussenliggende horde
opwaarts te doorbreken. In de RSI is verlies
van momentum zichtbaar en de swingteller
draait in de min. Verkoopdruk overheerst
dus in Belgische index. Een terugval richting
3.200 behoort tot de mogelijkheden, en
daaronder ligt de weg vrij riching 3.000.
Nu eerst maar kijken hoe lang de afdaling
aanhoudt.
Conditie: Down.
Coaching: turbo short posities komen
in beeld tenzij de bulls op korte termijn
terugkeren.

2

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

Chart Navigator - Indices

week 31, 31 juli 2020

EUROSTOXX50® index - Falende bulls

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op krap 3.400 liggen zowel de weerstand
en de vlakke SMA lijn. De afgelopen
weken hebben de bulls de tussenliggende
horde niet overtuigend opwaarts weten
te doorbreken. Vorige week werd een
spike door het niveau neergezet als teken
van verkoopdruk en deze week krijgt de
berenactie een vervolg krijgt. De swingteller
draait daarbij in de min. Wellicht kan de
steunzone rond 3.000 + nog voor wat
terugkerende bulls zorgen. We zullen zien.
Conditie: Down.
Coaching: reboundposities wellicht
afbouwen. Bij meer verkoopdruk
shortposities ter overweging.

S&P 500® index - Bulls onverstoord

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een ander beeld aan de andere kant
van de oceaan. De bulls nemen meer
afstand van de licht stijgende SMA. 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 - Hobbelen rond SMA

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De afgelopen weken hobbelde de index
rond de vlakke SMA zone. Inmiddels staat
de koers er weer nipt 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 waarbij
de bulls het voordeel van de twijfel krijgen
maar wel onder druk staan.
Conditie: Up.
Coaching: zolang de zone rond 25.000 intact
blijft, zijn lange termijn koopposities nog
gerechtvaardigd.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ABNAMRO - Berendreiging

= kans,

= bedreiging

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er was in de afgelopen weken sprake van
een traag herstel, nauwelijks vooruitgang.
Maar deze week delen de beren een flinke
tik uit, waardoor de swingteller mogelijk op
-1 springt. Samen met de RSI ruim onder
de 50-lijn komt de Down status dus terug
op het Dashboard. Negativiteit zwelt aan,
terug naar de paniekbodem op 5,68 is een
haalbare optie. Of gaat het lukken om een
hogere bodem te plaatsen waardoor er
toch nog kans is op een rebound?
Conditie: Down.
Coaching: reboundkansen vervagen, kijk
maar even toe vanaf de zijlijn.

Adyen - Topvorming gaande

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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. Vorige
week een zwarte candle, zelfs als Bearish
Engulfing patroon was de eerste stap. Deze
week een kleine witte candle als reactie.
Ik heb de Fibo grid 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 of er meer corrigerende
tikken worden uitgedeeld.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers houden de
vinger aan de pols en loeren op het moment
om wat winsten af te romen.
AEGON - Vervolg dalende trend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Er zijn overtuigende witte candles nodig
om de rebound kracht bij te zetten. Zo niet,
dan zal er wellicht eerder dan gewenst
topvorming plaatsvinden”, zo schreef ik
vorige week. Welnu, de stieren laten het
afweten zo te zien. Opnieuw een zwarte
candle met de swingteller op -1 en de RSI
onder de 50-lijn. De dalende trendfase
kan worden vervolgd. Terug naar 1,95 of
zelfs 1,55? Vooralsnog pakken de beren de
leiding.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers kunnen overwegen
het berenpad te volgen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Milde correctie
“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”, zo meldde ik
vorige week. En zie, de spelers houden
zich keurig aan de spelregels. Een zwarte
candle zorgt voor een milde correctie
richting de Fibo grid op 22,50 of iets lager.
De beren dus even aan zet.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities deels verzilveren
nu er tekenen van correctie zijn.

Akzo Nobel - Retest van de SMA lijn

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er verschijnt deze week opnieuw een
zwarte candle als volgende stap in de
pullbackfase. 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: Correctie.
Coaching: na een succesvolle pullback
zijn er (additionele) koopkansen voor
trendbeleggers.

Arcelor Mittal - Aanzwellende berendruk

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de afgelopen weken was het hangen en
wurgen, nauwelijks vooruitgang, stilte voor
de storm. Deze week laten de beren zich
iets duidelijker zien en horen, getuige de
zwarte candle nipt onder de driehoek in
combinatie met een negatieve swingteller.
Zij kunnen de druk opvoeren en het proces
van lagere toppen en lagere bodems een
impuls geven. De steungrenzen liggen
op 6,98 en 5,98, best wel op afstand. Niet
eerder dan boven 11+ kunnen de bulls een
vuist maken.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers zien hun kansen.
Voor trendbeleggers oogt de grafiek niet
goed.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ASMI - Correctie in de uptrend

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De eerder aangekondigde correctie,
gevoed door de swingteller destijds op
+9 met zwarte candle, krijgt een vervolg
deze week met een sprieterige zwarte
candle met de swingteller op -1. Verder
wegzakken richting de Fibo grid op 113+
tot 101+ is een aannemelijk scenario. Daar
bodemen zal de uptrend valideren en de
bulls aansporen de trend te vervolgen. Voor
nu bezien tot hoever de beren zullen reiken
met hun corrigerende tikken.
Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle countertrend
beweging zijn er weer koopkansen voor
trendbeleggers.

ASML - Afkoeling

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De eerder aangekondigde correctie,
gevoed door de swingteller destijds op +9
met Bearish Engulfing candle, krijgt een
vervolg deze week met een sprieterige
zwarte candle met de swingteller op -2.
Verder wegzakken richting de Fibo grid op
286+ tot 265+ is een aannemelijk scenario.
Daar bodemen zal de uptrend valideren en
de bulls aansporen de trend te vervolgen.
Voor nu bezien tot hoever de beren zullen
reiken met hun corrigerende tikken.
Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle countertrend
beweging zijn er weer koopkansen voor
trendbeleggers.

ASR Nederland - Pas op voor de beer

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De rebound die vanaf 18+ en daarna 20+
van start is gegaan is een halt toegeroep
bij de SMA lijn op 30+. Het is de ideale
plek om te toppen, waarna de beren de
gelegenheid krijgen een dalende trend te
starten., hetgeen ze ook doen zo te zien.
Koersdalingen richting 26- behoren tot de
mogelijkheden zolang de SMA weerstand
blijft bieden. De indicatoren staan bijna
allemaal in de min, zij wijzen in de richting
van de beer.
Conditie: Down.
Coaching: rebound spelers neutraliseren
hun (restant) posities. Trendbeleggers zien
de verpietering van het speelveld.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Bullenparade hapert

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De stieren vervolgen de rally met de
swingteller een stapje hoger op +7 maar
wel met zwarte candle en een afbuigende
RSI. De huidige rally is een breakout
beweging die opgevolgd zal worden door
een pullback om de recente trendomkeer
te valideren. Deze week kan de start
zijn van de pullback, de bullenparade
hapert in ieder geval. Komende week
nog een zwarte candle zal topvorming
aanwakkeren.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen
overwegen om deels wat winsten te
verzilveren.

Galapagos - Aanzwellende berendruk

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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?”, zo schreef ik
vorige week. Welnu, de beren houden grip
op de grafiek, zij drukken de koers verder
weg van de SMA lijn, ondersteund door de
indicatoren. Zouden ze helemaal teruggaan
naar de 130+ groene steunstreep? Of
wordt er eerder gebodemd waardoor de
negatieve breakout beweging afzwakt? Al
met al een spannende overgangsfase.
Conditie: Down.
Coaching: enige terughoudendheid is op zijn
plaats nu de berendruk aanzwelt.

Heineken - Neutraal beeld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 +1, 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.
Conditie: Down of Support.
Coaching: een afwachtende houding is
gerechtvaardigd in de huidige kwakkelfase.

7

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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
IMCD - Positieve ondertoon

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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. De zwarte candle van deze week kan
hiertoe de eerste aanwijzing zijn.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, deels wat winsten
veiligstellen is ook te overwegen.

ING - Moeizaam koersverloop

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het zag er tot aan deze week hoopvol uit,
dat wil zeggen een aantrekkende koers
als rebound richting de Fibo grid op
6,77 tot 7,45. Deze week echter laten de
bulls hun kop hangen, de beren dreigen
met een hernieuwde Down status als de
koers onder 5,90 duikt. Het is nog geen
overtuigende stap van de beer, maar de
dreiging is voelbaar. Komende week moet
blijken of ze echt doordrukken.
Conditie: Down.
Coaching: onder 5,90 zijn er kansen voor
short spelers die het berenpad naar zo
mogelijk 4+ willen bewandelen.

Just Eat Takeaway - Milde correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 overwegend 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: Correctie.
Coaching: de chart rechtvaardigt het
afromen van koopposities om op lagere
niveaus koopkansen aangereikt te krijgen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
KPN - Start downtrend

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een perfecte rebound en een sterke
terugkeer van de beer. Dat is wel duidelijk
op deze grafiek. De rebound droogde
vorige week perfect op tegen de SMA
lijn op 2,39+, die hiermee zijn functie als
dynamische trendlijn uitstekend heeft
vervuld. Goed, 2,39+ dus als duidelijke
weerstand, onder in het veld ligt er pas op
1,91+ een groene steunstreep. Met de forse
zwarte candle van deze week maken de
beren aanstalten om richting die streep te
zakken. Slechts een hogere bodem kan de
berendruk doen verminderen.
Conditie: Down.
Coaching: short posities zijn te overwegen
zolang de koers onder 2,39+ noteert.

NN Group - Volatiele uitbraakpoging

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met veel gevoel voor dramatiek weten de
bulls boven de SMA lijn te bivakkeren.
Een volatiele strijd boven de sleepkabel,
swingteller op +4 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. Voor nu bezien of de bulls
zich beter kunnen manifesteren dan wat ze
tot heden hebben gepresteerd.
Conditie: Up.
Coaching: spannende koopkansen voor
trendbeleggers.

Philips - Bulls aarzelen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week een mager vervolg van de
breakout, er staat mogelijk een Doji candle
in de 45+ zone. 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. Charttechnisch lijkt topvorming voor
de hand te liggen, hetgeen bevestigd moet
worden met een zwarte candle.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, maar pas op als de beer zich
laat zien en horen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Prosus - Dreigende correctie

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Maar er dreigt correctie nu 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”, zo schreef ik vorige week. Ik hoef hier
weinig aan toe te voegen. De swingteller
bevestigt de correctiefase, nu nog wat
zwarte candles en de dipfase is compleet.
De Fibogrid indiceert bodemvorming op 74
tot 68.
Conditie: Correctie.
Coaching: het is te overwegen deels de
koopposities te neutraliseren nu een dipfase
wordt gestart.

Randstad - Rebound is klaar

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het ziet er naar uit dat de rebound
opdroogt nipt onder de SMA lijn op 44+.
Vorige week nog een poging om uit te
breken, deze week een zwarte candle.
Topvorming dreigt derhalve als opmaat
voor een hervatting van de dalende
trendfase. Als de swingteller in de min
springt en de RSI onder de 50-lijn duikt,
nemen de beren het heft in handen. Of
gaan de bulls ons verrassen met een
uitbraak boven 44+?
Conditie: Support.
Coaching: rebound posities deels afromen,
want er dreigt topvorming.

RELX - Beren aan de leiding

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De beren vergroten hun grip op het
speelveld. Er staan inmiddels vijf zwarte
candles, swingteller op -5 en de RSI onder
de 50-lijn. De Down status is valide op
het Dashboard, de beren gaan stevig 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.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Royal Dutch Shell - Downtrend valide

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Alle indicatoren in de min, zwarte candles
onder een rap dalende SMA lijn, RSI ruim
onder de 50-lijn, kortom de beer aan zet.
Steun op 10,19 en weerstand op 17,65
indiceren een ruim speelveld met derhalve
voldoende ruimte voor de beer om zijn weg
te vervolgen. Bodemen op of boven 10+
zal een rebound aankondigen, waardoor
mogelijk een trading range ontstaat. Maar
eens bezien tot hoever de beren nog zullen
reiken.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers pakken hun
puntjes. Voor trendbeleggers is er weinig
eer te behalen.

Unibail Rodamco - Straks een steunscenario?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De beren houden de touwtjes stevig in
handen getuige de zwarte candles en
negatieve standen bij de indicatoren. Maar
wat gaan ze doen bij de 40+ steunzone?
Voor de derde maal bodemen om daarna
een rebound toe te staan richting de
Fibogrid op 76+ tot 87+? Of zullen ze de
40+ lijn wegslaan en hun pad vervolgen op
nieuw terrein? Onder 40+ is een forse vrije
val niet uit te sluiten. Kortom, 40+ is een
cruciale zone.
Conditie: Down.
Coaching: wacht op bodemvorming om te
kunnen profiteren van een steunscenario.

Unilever - Volatiel beeld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Volatiel maar hoopvol, zo zou ik het
koersbeeld willen omschrijven. Pogingen
om boven de SMA te prikken gaan
moeizaam, maar met ondersteuning vanuit
de indicatoren lijkt het een kwestie van tijd
wanneer de bulls overtuigend noordwaarts
zullen opstomen. Een koersdoel van
uiteindelijk 54+ is goed mogelijk. Bij
koersvorming onder 49+ daarentegen
zullen de vooruitzichten vervagen.
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn te
overwegen. Meer kansen bij overtuigende
witte candles boven de SMA.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 31, 31 juli 2020

Wolters Kluwer - Vervelende berentikken

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Als gevolg van de flinke berentik vorige
week sprong de swingteller in het rood,
waardoor een correctie van start ging
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 gaande is.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
“Zwart geld in ons dorp?“
Het was nog in het guldens tijdperk, dat bankkantoren rijkelijk
vertegenwoordigd waren in ons dorp, een gemeente met aardig
wat miljonairs. Dus is er al snel wat geroddel als het over geld gaat.
Zo ging het verhaal de ronde over opa Kees, die elke morgen rond
openingstijd het bankkantoor bij hem in de buurt binnenslofte om
‘effe een duizendje’ te wisselen. “Ja, je kan er niet mee betalen in de
winkel hè” verontschuldigde opa zich tegen de baliemedewerkster.
Toen dat dagelijks gebeurde, stootte iedereen zich achter de kogelvrije
glaswand elkaar aan als hij verscheen, want in stilte had men
berekend dat die ouwe baas in een jaar wel 3 ton moest opmaken! De
bankdirecteur werd heel amicaal en bood opa Kees dan ook steevast
koffie aan, al dan niet met gebak. En of hij niet een rekening wilde
openen, maar daar had hij geen zin in.
Het gerucht bereikte ook Wim, hoofd van politie. Het leek erg op
een soortgelijk verhaal van een concurrerende bank waar een oude
man steevast iedere morgen tien briefjes van honderd wisselde voor
een biljet van duizend gulden. De wildste fantasieën spookten door
het hoofd van de wakkere speurder. Ging het om een mafiabaas?
Losgeld? Zwart vermogen?

Zwart geld......

Afbeelding 1

Optische illusie......

Bij een verhoor kwam het hoge woord eruit. Kees, al jaren AOW’er,
bezat maar één biljet van duizend gulden dat hij elke dag inwisselde
voor tien biljetten van honderd en die wisselde hij dagelijks weer om
bij een andere bank voor een biljet van duizend. “Dat is toch niet
verboden?”, was de reactie van opa Kees. “Ik kreeg wel bijna elke dag
gratis koffie, soms met gebak en elke dag een hoop aanzien en ik had
mijn loopje”, aldus de verbaasde opa.
Dus beste lezers, het kan verkeren dat “Niets is wat het lijkt”.
We hebben veelal een oordeel klaar, maar is dat gebaseerd op
werkelijkheid of op wat we graag willen? Bij beleggen is dat mijns
inziens niet anders. Zelfs als grafieklezer wordt je wel eens gefopt door
de markt. De grafiek is dan een optische illusie, althans zo lijkt het.

12

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 31, 31 juli 2020

Fagron - Bodemstampen
Het is spartelen nipt boven de SMA lijn
op 18,30 met de intentie van de bulls
de uptrend intact te laten door een
nieuwe upswing te starten. De candles
sprieten behoorlijk, dus de turbulentie kan
aanzwellen. Mits de koers boven 18,40 blijft
bewegen, is een bullenparade richting krap
22 en 23 daarna het meest waarschijnlijke
scenario. De RSI mag boven de 50-lijn
prikken om de bulls te ondersteunen.
Conditie: Up.
Coaching: de eerste koopkansen dienen
zich aan. Meer EL kansen naarmate er witte
candles bij komen.

Flow Traders - Scherpe correctie
Na de felle rally tot krap 35,00 zijn de bulls
toe aan een pauze. Zij mogen terugvallen
richting de Fibo grid op 28,75 tot krap
25,00 zonder dat de trend in gevaar
komt. De afstand met de SMA lijn mag
worden verkleind, om daarna het proces
van hogere toppen en hogere bodems
te hervatten. De swingteller en de RSI
ondersteunen de beren met hun correctie
tikken. Maar eens bezien tot hoever zij
reiken.
Conditie: Correctie.
Coaching: winsten afromen en wachten op
nieuwe instapkansen, zo luidt de coaching
aanbeveling.

Fugro - Geen beweging
Wekelijks wordt er vele malen gevraagd
naar de techische conditie van dit fonds.
Maar waarom? Er gebeurt toch niets? AL
wekenlang zijwaarts nipt boven de groene
streep op 3+. Op de dagkaart zie je wel
pogingen om op te veren maar die worden
vooralsnog rap afgestraft. Het is wachten
op een overtuigende candle waaruit blijkt
wie het initiatief naar zich toetrekt.
Conditie: Down.
Coaching: wacht maar aan de zijlijn totdat
blijkt wat de spelers van plan zijn.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 31, 31 juli 2020

Pharming - Rake klappen
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, de beren goed aan de leiding. Maar
voor hoelang nog? De swingteller staat
immers neutraal na de -9 stand, dus een
rebound behoort tot de mogelijkheden.
Opveren naar 1,23, daar toppen om
aansluitend de weg omlaag te vervolgen
naar de onderkant van de range op 0,75.
Conditie: Down.
Coaching: er zijn short kansen zolang de
koers onder 1,23 noteert.

PostNL - Toppen in de trend
Conform verwachting is het de bulls gelukt
om op te stomen naar de 2+ zone. Deze
week swing +9 met mogelijk een Doji
candle stuurt aan op topvorming, hetgeen
in het verleden ook is gebeurd. Een
pullback naar de SMA op 1,69 zou dan de
volgende stap moeten zijn om aansluitend
de trend een nieuwe impuls te geven.
Voor nu bezien of topvorming aanzwelt als
prelude voor een correctie.
Conditie: Up.
Coaching: het is te overwegen om (deels)
winsten te verzilveren, want er dreigt
topvorming

SBM Offshore - Droogt de rebound op?
Met horten en stoten zijn de bulls
opgestoomd tot aan de dalende SMA lijn
die rond 14,00 in het veld ligt. Een mooie
prestatie met thans de swingteller op+3
en de RSI nipt boven de 50-lijn. Echter,
de SMA lijn is cruciaal in deze fase, want
koersvorming tegen de lijn zal het einde van
de rebound inluiden, waarna de beren de
gelegenheid krijgen de dalende trend te
vervolgen. Slechts bij koersvorming boven
14,00 kunnen de bulls een vuist maken.
Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebound posities mogen worden
aangehouden, maar pas op als er indicaties
van topvorming verschijnen.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 31, 31 juli 2020

Allianz - Spannende fase
Het patroon van hogere toppen en hogere
bodems loopt averij op. De rebound die
vanaf 117 gaande is strandde rond de
dalende SMA en weerstandzone rond 195.
Daarbij draait de swingteller in de min en
buigt de RSI af onder de 50 lijn. Op het
Dashboard is de Down conditie weer valide.
Een terugval richting 170 behoort tot de
mogelijkheden, maar wellicht keren de bulls
volgende week terug. De stijgende daily
SMA zone impliceert immers nog steun.
Conditie: Down.
Coaching: Onder 170 zijn shortposities te
overwegen.

Daimler - Klem rond het kantelpunt
Prima koersswings voor Daimler, in dit
geval lagere toppen en lagere bodems. De
rebound vanaf 21 bracht de koers recent
rond de voorliggende bodem op circa 40,
net onder de dalende SMA. Enige terugval
volgde maar de bulls keerden terug rond 35
voor een nieuwe aanval op 41+. Daar lijkt het
aandeel nu opnieuw af te ketsen. De bulls
kunnen nog in de race blijven mits de zone
rond 35 in stand blijft, maar vooralsnog is er
dus sprake van verzwakking.
Conditie: Support.
Coaching: wellicht wat reboundwinsten
veiligstellen.

Yandex - Naar nieuwe hoogten
Ook Yandex (Nasdaq) ontsprong de
dalingsdans niet aan het begin van het
jaar en kelderde van krap 50 naar 27,93.
Inmiddels noteert de koers echter rond
57, waarbij het weekslot sinds de bodem
niet één keer onder het vorige weekly low
is gesloten. Dat is nog eens een sterke
beweging. Toch wordt het inmiddels wel wat
oppassen voor topvorming, vroeg of laat
volgt immers een correctie. Maar zolang er
geen signalen van topvorming zichtbaar zijn,
gaan de bulls onverstoord aan de leiding.
Conditie: Up
Coaching: bestaande koopposities
aanhouden, wellicht een trailingstop ter
overweging.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Stevige opmars

= kans,

= bedreiging

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Wat een beweging. Net als vorige
week klimt de EUR/USD ruim 200 pips.
Inmiddels komen niveaus rond 1,2000
alweer in beeld. Er verschijnen vanwege
de toegenomen volatiliteit nu ook MRI
candles als teken dat de Euro uit de pas
loopt en logischerwijs staat ook de RSI ver
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 biedt koopkansen.

GBP/USD - Flinke upmove

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het patroon van gematigd hogere
toppen en bodems krijgt deze week een
explosiever vervolg met een flinke opmars
richting de top op 1.3200, een rit van ruim
300 pips. Enige topvorming lijkt rond dat
niveau wel voor de hand te liggen, maar
wellicht stormt het Pond er zo doorheen. Op
het Dashboard prijkt in ieder geval de Up
conditie. Kortom het Pond is het sterkst tot
het tegendeel zichtbaar wordt op de chart.
Conditie: Up.
Coaching: longposities kunnen worden
aangehouden.

Euro-Bund future - Bulls breken uit

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De afgelopen weken wisselden witte en
zwarte candles elkaar af. Deze week
breken de bulls uit en een witte candle is
zichtbaar. De swingteller draait in de plus,
spanningsmeter RSI krult omhoog en de
derhalve is de Up conditie weer valide op
het Dashboard. Er ligt ruimte voor een klim
tot circa 180. Pas onder de SMA zone op
krap 175 gaat een negatieve overgangsfase
van start. Voorlopig de bulls dus gewoon
blijven volgen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd.
Onder 174 een exit overwegen, dan gaat
mogelijk een negatieve overgangsfase van
start.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Weerstand bereikt

= kans,

= bedreiging

week 31, 31 juli 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De flinke uitbraak boven de voormalige
topzone rond 1.800 bracht de koers deze
week tot de zone rond 2.000. Daar is
inmiddels wat lichte hapering zichtbaar
als teken van wat lichte verkoopdruk. 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. Voor nu het proces rond 2.000
verder volgen.
Conditie: Up.
Coaching: wellicht wat winst verzilveren rond
2.000 bij verkoopdruk, nieuwe kansen na
een dip.

Zilver - Spike door de weerstand

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De opmars kreeg deze week een explosief
vervolg waarbij de tussenliggende horde
rond 23 opwaarts werd doorbroken,
maar thans weer op de kaart staat. Een
flinke spike is in de maak als teken van
topvorming. Een verdere 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.
Enige afkoeling lijkt dus aanstaande.
Conditie: Up.
Coaching: wellicht (gedeeltelijk) winst nemen
en uitkijken naar nieuwe instapkansen.

BrentOil future - Lang parkeren

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De afgelopen zes 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 het tegendeel bewijzen met
een opwaarts uitbraak.
Conditie: Support / Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd. Wacht maar op een
overtuigend signaal.

17

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

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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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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