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Wat een medailleregen op de Europese speelvelden. De stieren zijn goed 
op dreef, zij laten zich niet makkelijk verjagen, ook al zou dat charttechnisch 
eigenlijk moeten. Nee hoor, zij spelen hun eigen spel, de “Europa bulls 
blijven scoren”. Dit betekent voor actieve beleggers enerzijds genieten van 
de mooie trendmatige rally’s, anderzijds alert blijven, want wanneer zal de 
scoringsdrang bij de stieren wegebben? 

Chart Navigator 
6 augustus 2021

Mooie prestaties
Wat een spanning en sensatie op de 
aandelenvelden. In het algemeen scoren de 
bulls, maar vlak de beren niet uit. Blijf  strak 
navigeren op de charts van uw favoriete 
indices en hoofdfondsen, check de technische 
conditie van de spelers en kom in actie als er 
blessures dreigen. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor Aalberts, Alfen, Aperam, Flow 
Traders, SBM Offshore en TKH Group. Deze 
charts tonen op eigen wijze aan hoe sterk 
de bulls zijn. Check de charts of  het nu nog 
interessant is om aankopen te doen.
Deze week kies ik uit het BNP Paribas België 
universum drie titels die aansluiten op het 
thema van deze week, te weten Barco, 
D’Ieteren en Melexis.  De charts tonen 
uitstekende stierenprestaties. De sectorkeuze 
valt op ‘Banks’ waarvan de index zijn uptrend 
wil vervolgen met een nieuwe upswing.
Op de intermarket speelvelden zie ik nauwelijks 
tot geen significante bewegingen, bull en bear 
op vakantie? EuroDollar hapert nipt onder zijn 
SMA lijn, Goud en Zilver verliezen wat glans, 
BrentOil toont wel een stevige berentik in de 
correctiefase en de Euro Bund Future vervolgt 
zeer enthousiast zijn uptrend. 

 

BNP Paribas heeft een breed assortiment 
aan Turbo’s en Boosters, de zogenaamde 
hefboomproducten. Uitermate interessante 
beleggingsproducten voor actieve beleggers 
die weten hoe ze met deze producten om 
moeten gaan. Eerst productkennis opdoen, dan 
er mee aan de slag. In de TA Coaching Rubriek 
meld ik dan ook de links naar de diverse 
product brochures.  
Vervolgens benoem ik de verschillen tussen 
een Turbo en Booster, vooral gerelateerd aan 
risico. Denk dus niet dat een Turbo en een 
Booster gelijke produkten zijn! Lees maar!

Dashboard Beleggen
U weet inmiddels dat wij onze Dashboard 
Beleggen methodiek inzetten voor TA coaching 
activiteiten, om als zodanig kansen en 
bedreigingen in de markt te detecteren. Trend 
en sentiment, signalen en condities spelen 
hierbij een cruciale rol, alsook de uiteindelijke 
Setups. Om het Dashboard Beleggen meer 
bekendheid te geven, verzorgen we regelmatig 
een webinar. Maar er zijn ook video’s 
beschikbaar voor actieve beleggers die hun 
kennis willen opfrissen inzake de ins en outs 
van onze coaching techniek, ga maar naar 
Dashboard Coaching Video’s.

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/tutorials/dashboard-beleggen/
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AEX-Index® - Sterke stieren

De stieren staan sterk in het veld, alle 
indicatoren in de plus, zij kunnen hun 
parade vervolgen, zo lijkt het. Deze week 
springt de swingteller weer op +1, dus 
een nieuwe upswing kan van start gaan. 
De kleur van de candle moet wel juist 
zijn om daadwerkelijk de bullenparade te 
vervolgen. Zo niet, dan is een correctie 
richting de stippellijn op 720+ mogelijk. 
Deze week houdt het positieve sentiment 
zijn glans. Volgende week ook wit?

Conditie: Up.
Coaching: zolang de weekcandle wit kleurt 
mogen koopposities worden aangehouden 
en zelfs worden uitgebreid. 

DAX® index - Nieuwe poging

Al lange tijd beweegt de koers onder 
de 15.800 zone. Deze week is er toch 
een nieuwe poging zichtbaar richting de 
weerstand op 15.810 en een eventuele 
opwaartse doorbraak betekent uiteraard 
een vervolg van de uptrend. De swingteller 
draait weer in de plusserie. Aan de 
onderkant ligt de steunzone op 14.800+ 
met daarboven een licht hogere bodem 
op 15.048. Onder de steunzone komt het 
opwaartse patroon in gevaar. Al met al wordt 
het dus weer spannend of het zijwaartse 
patroon doorbroken kan worden.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Pas onder 14.800 afbouwen. 

Chart Navigator - Indices     week 31, 6 augustus 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Nieuwe highs

Met de opwaartse uitbraak krijgt de uptrend 
een vervolg. Een mooie efficiënte trend 
staat op het speelveld. Veel overlap in de 
weekcandles, waarbij de daily SMA de 
trend keurig volgt. De zone met de highs 
van 2018 en 2020 wordt nu dan ook echt 
achtergelaten op het veld na het gehobbel 
van de afgelopen weken. Al met al een 
positief beeld voor de BEL20 waarin nieuwe 
highs worden neergezet.

Conditie: Up.
Coaching: de uptrend blijft in stand, het 
gedegen patroon kan gevolgd worden. Pas 
onder 4.000 dreigt een significante correctie.

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 - Beperkte volatiliteit

Op de weekkaart is een prachtige 
opwaartse trend gaande. Recent werd de 
voormalige topzone rond 4.200+ getest,  
de markt bleek veerkrachtig, getuige de 
opleving waarbij inmiddels nieuwe highs 
worden neergezet. De daily SMA lijn volgt 
nog altijd keurig het opwaartse patroon. De 
meest recente significante bodem ligt rond 
4.050+. Daaronder komt het opwaartse 
patroon onder druk te staan, een diepere 
correctie ligt dan op de loer. Vooralsnog 
blijft de S&P500 dus prima overeind en kan 
de uptrend dus rustig gevolgd worden.  
 
Conditie: Up.
Coaching: Trendbeleggers kunnen 
koopposities aanhouden. Correcties wellicht 
aanwenden voor aankopen.

Sectorkeuze SXAP: Banks  - Positief beeld

De Sector Banks beweegt binnen een wat 
meer zijwaartse fase binnen de stijgende 
strend. Na de correctie van de afgelopen 
maanden is de bodemzone op 123+ 
getest. Daar volgde een opleving, waarna 
het patroon van lagere weekly highs en 
lows werd doorbroken. Inmiddels is de 
koers op weg richting de top op 142+. 
Waarbij de daily SMA opwaarts wordt 
gekruist. De swingteller draait naar +1 en 
spanningsmeter RSI laat tevens een bodem 
zien boven de 50 lijn. Kortom een positief 
beeld op de chart. 
 
Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
voor de sector.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 31, 6 augustus 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Top onder druk

De weerstand op 4.165 punten is bereikt. 
Nadat er recent wat meer volatiliteit 
zichtbaar was richting de steunzone 3.857+, 
volgde vorige week een wat mager vervolg. 
Thans ziet de markt het echter wel zitten. 
Deze week staat er immers weer een sterke 
witte candle. Daarbij staan de indicatoren 
in de plus. Boven de weerstand krijgt de 
uptrend een vervolg. Recent wat meer 
volatiliteit, vorige week echter een wat mager 
vervolg. Al met al een positief beeld voor 
de index zolang de steun op 3.857 maar 
overeind blijft.  

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd. 

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=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, 6 augustus 2021     = kans,  = bedreiging

Adyen - Bulls gaan gewoon door

Zonder problemen stormen de bulls naar 
hogere niveaus. De huidige upswing 
is begonnen rond 1850, nog even en 
er staat 2400 op de borden. Een prima 
prestatie met deze week de swingteller 
op +9, dus dan wordt het spannend. 
Er is geen overspannenheid, dus geen 
belemmeringen voor de bulls om door te 
stomen. De kleur van de komende candle 
moet aantonen of zij dat inderdaad van plan 
zijn, of dat de beer zich klaarmaakt voor 
een tegenaanval. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar let even op als er een 
zwarte candle verschijnt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Vervolg upswing

Deze week wordt een mooi vervolg 
gegeven aan de upswing die vorige week 
is gestart. De swingteller een tandje hoger 
naar +2 en de RSI boven de 50-lijn. De 
Up status blijft dus valide, de bulls mogen 
opstomen naar de 4+ zone. Belangrijk 
element op de chart is de trendmatigheid 
die aan kracht wint. Dus een mooie serie 
hogere toppen en hogere bodems ligt in 
het verschiet. Er is is daardoor ook wel 
voldoende ruimte voor eventuele correctie. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er 
koopkansen zolang de koers boven 3,30 
noteert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Pas op voor de RSI

“Of komt er een doorbraak, waardoor de 
huidige upswing gewoon wordt vervolgd? 
“Keren of passeren” is dus het bekende 
motto dat thans van toepassing is. De kleur 
van de komende candle zal een indicatie 
zijn voor welke optie gekozen zal worden”, 
zo schreef ik naar aanleiding van het 
bereiken van de 26+ weerstand. Welnu, de 
bulls stomen door, ze hebben nu vrij baan 
om hun parade te vervolgen. Alhoewel, de 
RSI prikt boven de OB-lijn, dus er is kans 
op topvorming. 

Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols als er 
komende week een zwarte candle verschijnt 
met mogelijk een OB-downcross. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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
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
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Akzo Nobel - Milde correctie

Swingteller en RSI stuurden al aan op een 
correctie, daar komt deze week een licht 
hogere candle bij. Afkoelen tot in de Fibo 
grid rond 98+ tot 92+ zou niet misstaan 
in de trendmatige beweging die gaande 
is. Laat de beren dus maar even hun 
gang gaan. Binnenkort mogen de bulls 
terugkomen om de trend overtuigend 
een nieuwe impuls te geven. De RSI zal 
overigens een trendbreuk tegenhouden, 
gezien het verloop van de OBOS banden. 

Conditie: Correctie.
Coaching: bij voldoende bodemsignalen 
zijn er anticiperende koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Grillig groen

Met veel gevoel voor dramatiek wordt het 
spel gespeeld, waarbij de bulls vooralsnog 
aan de winnende hand zijn. Er is sprake 
van een turbulente koersfase, flinke candles 
afwisselend wit en zwart, maar per saldo 
dus opwaarts. Volatiliteit kan aanzwellen, 
dus tussentijdse berentikken zijn goed 
mogelijk, vooral nu een zijwaartse fase 
wordt verlaten. Met deze voortgang houden 
de bulls de leiding tot mogelijk in de 30-
zone. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: ondanks de heftige turbulentie 
zijn er koopkansen voor trendbeleggers. 
Wel twee handen aan het stuur. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - En weer gewoon UP

Na swing +9 en een kleine zwarte candle 
staat er deze week weer gewoon een forse 
witte candle met de swingteller op +1. 
Geen dip, geen correctie, de bulls houden 
de touwtjes stevig in handen. Geen rode 
strepen, wel aangescherpte records, geen 
overspannenheid, dus er zit wel meer in 
het vat, zo lijkt het. Zolang de koers boven 
300 noteert, is een verdere koersstijging 
het meest waarschijnlijke scenario. Het is 
duidelijk dat de trend hierdoor een nieuwe 
impuls krijgt. 

Conditie: Up. 
Coaching: (restant) koopposities aanhouden 
en zo mogelijk uitbreiden zolang de upswing 
valide is. 

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=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=1131&underlying=Aalberts&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, 6 augustus 2021

ASR Nederland - Mooie trendbeweging

De bulls doen wat wij van hen verwachten, 
ze vervolgen de trend met mooie witte 
candle’s, alle indicatoren in de plus, de 
UP status is valide op het Dashboard. De 
aanval op de rode streep op 37+ is in volle 
gang. Maar eens bezien tot hoever de 
bulls kunnen reiken. Vooralsnog ziet het 
speelveld er dus groen uit met duidelijke 
krijtstrepen op 32,25 en 37,50. Hiertussen 
wordt het spel gespeeld.

Conditie: Up.
Coaching: een uitstekend speelveld 
voor trendbeleggers die dan ook hun 
koopposities mogen aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Nog steeds groen

Het gaat nog steeds prima met de stieren 
op het veld. Ze persen er witte candles uit 
en stuwen de swingteller naar een verse 
+1 stand. Geen rode strepen in de buurt, 
dus de bulls krijgen de gelegenheid de 
upswing te vervolgen en komende week 
opnieuw een witte candle te plaatsen. Zijn 
de bulls dan niet meer te stoppen? Nog 
even niet, laat eerst de RSI de dynamische 
OB band passeren. Vervolgens een OB 
downcross met zwarte candle, dat is pas 
een signaal voor topvorming. Zover is het 
nog lang niet. 

Conditie: Up. 
Coaching: nog geen verzwakking bij de 
bulls.....

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Bulls op stoom

Met de derde witte candle op rij, de 
swingteller op +3 en de RSI fier omhoog, 
geven de bulls te kennen dat zij aan het 
roer staan. Geen belemmeringen door 
rode strepen, voldoende stijgingsruimte in 
de indicatoren, door naar wellicht de 100 
zone. Dat zijn vooralsnog de belangrijkste 
bevindingen. Niet eerder dan onder 
circa 72 zal het positieve beeld zijn glans 
verliezen. We volgen met belangstelling de 
bullenparade. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers zijn er 
(additionele) koopkansen nu de upswing 
wordt vervolgd. 

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=414&underlying=ASML&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=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 31, 6 augustus 2021

DSM - Wat een spanning en sensatie!

De DSM bullen houden zich niet erg aan 
de  spelregels. Na swing +9 en een zwarte 
candle zouden ze eerst moeten corrigeren 
om daarna de uptrend te vervolgen. Maar 
nee hoor, gewoon weer een forse witte 
candle met de swingteller op +1. Maar 
pas op, het is een MRI candle, terwijl de 
RSI boven de OB-lijn noteert. De kans op 
topvorming en correctie is nu wel erg groot. 
Bulls krijgen hoogtevrees? 

Conditie: Up.
Coaching: strak navigeren als er nog 
koopposities uitstaan, er dreigt immers 
topvorming en correctie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er is een spannende strijd gaande boven in 
het stijgingskanaal. De bulls hebben recent 
de bovenkant van het stijgingskanaal 
bereikt met een top op 103+. Dat vonden 
ze kennelijk voldoende, want ze zakken 
weg tot onder de 100. Correctiestand op 
de swingteller en een wegdraaiende RSI 
indiceren een dip tot mogelijk de 95 zone of 
iets lager. Gewoon een correctie, niets aan 
de hand zolang het stijgingskanaal intact 
blijft. Laat de beren maar even hun gang 
gaan. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na de correctie zijn er weer 
koopkansen. Voor nu de strijd vanaf de zijlijn 
volgen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - Volatiele correctie

IMCD - Bulls uitstekend aan de leiding

Het gaat uitstekend met de huidige 
bullenactie. Gestart rond 110 toen de koers 
uit de consolidatie werd gedrukt, nu al weer 
opnieuw swing +3 op het scherm, geen 
rode streep, maar wel de RSI die boven  de 
OB-lijn prilt. De kans op topvorming neemt 
dus toe met aansluitend een gezonde 
correctie tot in de 120 zone of iets lager. 
Maar eerst een zwarte candle als aanzet 
tot topvorming, zo luidt de spelregel, dat 
weet u. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Bij een zwarte candle deels 
XL overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 31, 6 augustus 2021

ING - Bulls terug in de arena

Het zag er al redelijk positief uit in de 
afgelopen weken, deze week wordt dat 
bevestigd met opnieuw een witte candle 
met swingteller op +1 en een opkrullende 
RSI. De UP status is dus weer terug, een 
rally naar 11,68 en hoger lijkt aannemelijk. 
De trendmatigheid kan aanzwellen, het 
proces van hogere toppen en hogere 
bodems zwelt aan, de bulls verstevigen 
hun positie op het veld. Pas onder 9,97 
vervagen de positieve vooruitzichten. 

Conditie: Up.
Coaching: Trendbeleggers kunnen nu ook 
aanhaken, de Up status is immers valide. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Enig herstel

“De ondertoon blijft vooralsnog zwak. 
De eerste groene streep op 65+ is wel 
een lekker vangnetje voor de bulls. Enige 
rebound is dus wel haalbaar”, zo meldde 
ik vorige week. En zie, een derde witte 
candle in de maak met zowaar +1 op de 
swingteller en de RSI bijna bij de 50-lijn. 
Nog even opstomen tot krap 80 om daarna 
de downtrend te vervolgen, dat lijkt een 
aannemelijk scenario. Of gaan de bulls ons 
verrassen met een stevige rebound tot aan 
de SMA lijn op 85+? 

Conditie: Rebound.
Coaching: koopjesjagers zien hun rebound 
kansen op het redelijk volatiele speelveld. 
Trendbeleggers zien toe. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Enige hapering

De koers beweegt al enige tijd in een mooi 
stijgingskanaal, de ondertoon is positief, 
de bulls staan aan het roer. Enkele weken 
geleden werd er een hogere bodem 
geplaatst rond 2,60, gevolgd door witte 
candles op hogere niveaus, swingteller in 
een plusstand en de RSI boven de 50-lijn. 
Kortom, de Up status blijft valide, al dan 
niet met kleine haperingen kan de koers 
opstomen naar de 2,90+ zone. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, ondanks de lichte hapering in 
de bullenparade. 

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=5412&underlying=Vopak&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=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, 6 augustus 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Extra berentik

Het zag er naar uit dat de breakout 
zou opdrogen rond 39,00 om plaats te 
maken voor een rebound naar de SMA 
lijn. Welnu, de pulllback laat nog even op 
zich wachten, de bulls tonen deze week 
wederom een verslapping, ze zijn kennelijk 
nog niet in staat om richting de SMA op te 
stomen. Dan toch eerst meer druk op de 
groene streep op 37,30? Of laten de bulls 
het helemaal afweten en raken ze in een 
vrije val? De indicatoren sturen aan op 
bodemvorming. Maar eens bezien of de 
stieren zich kunnen vermannen.

Conditie: Down.
Coaching: rebound kansen bij een witte 
candle en swing -9 komende week. 

NN Group - Druk op de rode streep

Op afstand gezien lijkt een trading range 
zichtbaar tussen 39+ steun en 42,50 
weerstand, althans als de koers onder 
de rode streep blijft. De druk wordt flink 
opgevoerd, dus een breakout boven de 
rode streep is zeer wel denkbaar. Dan 
wordt uiteraard de trend gewoon vervolgd. 
De RSI ligt er sterk bij, dus dat pleit wel voor 
een vervolg van de huidige bullenparade. 
Al met al een spannende fase bij het 42,50 
kantelpunt. 

Conditie: Up.
Coaching: ik verlaat het eerder genoemde 
Hoofd-Schouder pad en stap over naar de 
klassieke trendanalyse. Boven 42,50 dus 
additionele koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Nog geen herstel

Wat een strijd op dit speelveld. Met veel 
gevoel voor dramatiek werd de koers 
onlangs onderuit gehaald tot 65+. Direct 
daarna een felle tegenaanval van de stier, 
hetgeen resulteerde in een kleine zwarte 
candle met een gigantische spriet. Was de 
tik naar 65+ een vergissing van de markt 
of hangt er meer volatiliteit en berendruk in 
de lucht? Deze week in ieder geval meer 
rust aan het front, maar nog geen indicaties 
van herstel. Wordt dan eerst de downswing 
volledig afgemaakt de komende weken?  

Conditie: Down.
Coaching: wacht aan de zijlijn op mogelijke 
rebound kansen. 

   

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/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 31, 6 augustus 2021

RELX - Bulls goed in het zadel

Een mooi plaatje, subjectieve en objectieve 
bevindingen die wijzen in de richting van 
de bulls. Ik ga ze niet benoemen, u ziet ze 
vast zelf wel. Maar de RSI noteert al enig 
weken boven de OB-lijn en de candle 
van deze week prikt boven uit het kanaal 
met de swingteller op +9. Voldoende 
redenen om een afkoeling te verwachten 
naar de onderkant van het stijgingskanaal. 
Komende week dan maar een zwarte 
candle als eerste aanzet hiertoe?

Conditie: Up. 
Coaching: spanning neemt toe boven in 
het veld. Grijp tijdig in als topvorming en 
correctie zichtbaar worden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Koers in correctie

Na wat gezwabber rond 65+ laten de 
bulls nu toch een correctie toe, getuige 
de zwarte candle met de swingteller op 
-2 en de RSI rap omlaag naar de 50-lijn. 
Maar diezelfde RSI stuurt aan op een milde 
correctie, want de OS-lijn en de 50-lijn 
liggen vrijwel op elkaar. Bovendien ligt er 
een groene steuntreep dichtbij. Bodemen 
bij 59+ zou impliceren dat een trading 
box zichtbaar wordt tusen 59+ en 66+. 
Interessante ontwikkeling dus. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een milde correctie zijn er 
weer koopkansen, volg zo mogelijk de 
contouren van de trading box. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Beetje bullendruk

Het is hangen en wurgen voor de bulls, 
piepen en kraken, nauwelijks vooruitgang. 
Netjes geformuleerd wil ik melden dat er 
meer trading dan trending karakteristieken 
zichtbaar worden. Heen en weer zwiepen 
tussen 15,40 steun en 17+ weerstand, zo 
ziet het er thans uit. Een krap speelveld, 
waardoor er weinig hoeft te gebeuren om 
uit te breken. De bulls zijn thans onderweg 
naar de rode zone, zijn ze in staat om die 
te slechten en daardoor het veld open te 
gooien? We zullen zien. 

Conditie: Up.
Coaching: enige koopposities zijn 
gerechtvaardigd gezien de Up status. Even  
oppassen bij de rode zone. 

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/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 31, 6 augustus 2021

Unibail Rodamco - Bulls terug in de arena

“In de buurt van 66,00 zou goed 
gebodemd kunnen worden, dat is immers 
eerder ook gebeurd. Het proces van 
hogere toppen en hogere bodems is 
grillig maar valide, dus op termijn kan de 
100+ zone worden bereikt”, zo besloot 
ik vorige week mijn commentaar. Welnu, 
de veerkracht van de bulls is duidelijk 
zichtbaar. De 50% Fibo lijn op 69+ is hier 
mede verantwoordelijk voor. De UP status 
is terug, nu doorstomen naar de 85+ zone. 
Daarboven zijn de bulls helemaal los. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers herbergt 
de grafiek koopkansen tussen duidelijke 
krijtstrepen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Kleven aan de SMA lijn

“Gelukkig is er de SMA lijn rond 48+ die 
de bulls ternauwernood in de race kan 
houden. Met een zwarte kleefcandle 
moeten ze alle zeilen bijzetten om een 
trendbreuk af te wenden. Komende week 
een witte candle, dan is het berengevaar 
geweken”, zo schreef ik onlangs. De witte 
candle verscheen, maar deze week is er 
een mager vervolg op de overlevingsstrijd. 
Rust op de SMA zou je kunnen zeggen. Nu 
echt doorpakken bulls!

Conditie: Correctie.
Coaching: even aanzien of de bulls zullen 
overleven. Dan zijn er weer koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Afkoeling naar de Fibo grid

Deze week opnieuw een berentik waardoor 
de stappenteller op -5 springt en de 
correctie aan kracht wint. Op zich helemaal 
niet erg, de afstand met de SMA lijn mag 
worden verkleind, het is uitzien naar hogere 
bodemvorming. De RSI laat zien dat 
een milde correctie aannemelijk is. Laat 
de beren nog even hun gang gaan. Bij 
signalen van bodemvorming kan de trend 
weer worden hervat. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht op bodemvorming in of 
op de Fibo grid voor nieuwe koopkansen 
binnen de trend.”Wacht op wit” is mijn 
beroemde coaching aanbeveling. 

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=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 31, 6 augustus 2021

“Turbo’s en Boosters bieden de mogelijkheid om met een hefboom 
in te spelen op koersstijgingen of  -dalingen van aandelen, indices, 
valuta en/of  grondstoffen”, zo luidt de algemene omschrijving van de 
BNP Paribas hefboomproducten. Onlangs op 1 juli heeft BNP Paribas 
een webinar verzorgd, “Aan de slag met Turbo’s”, klik en u kunt na 
inloggen de uitzending over de basiswerking van Turbo’s nog eens 
inzien. 
Als u de brochure over Turbo’s wilt inzien met alle produktkenmerken 
en produkteigenschappen, dan is hier de link naar de Turbo 
Brochure. 
Uiteraard is er een uitgebreide brochure over de Booster, waarin alle 
produktkenmerken van dit hefboomprodukt worden uitgelegd. Klik op 
Booster Brochure om deze te openen. 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een Turbo en een Booster?
Het belangrijkste practische verschil is het feit dat een Booster geen 
restwaarde heeft als het stop loss-niveau wordt bereikt. Dit komt omdat 
financieringsniveau en stop loss-niveau bij een Booster gelijk zijn. Dit 
impliceert dat de gehele inleg weg is als de stoploss wordt bereikt. 
Bij een Turbo kun je een deel van de inleg terugkrijgen, afhankelijk 
van de afwikkeling van de Turbo. Het risico bij een Booster is dan 
ook veel hoger dan bij een Turbo, maar daar staat tegenover dat een 
Booster met een zelfde stop loss-niveau als een Turbo op een specifiek 
aandeel doorgaans een lagere aanschafprijs heeft en daarmee een 
hogere hefboom heeft.  
Bij een Booster is er minder transparantie in de prijsvorming, is er 
sprake van een zogenaamd ‘gap risk’ (lees hierover in de brochure), 
zijn er minder onderliggende waarden en vindt dagelijks (bij een Turbo 
maandelijks) een reguliere aanpassing van het stop loss-niveau plaats. 

Tot slot van dit proza een opmerking over de handelstijden van Turbo’s 
en Boosters. De reguliere handelstijden van de meeste Europese 
aandelen zijn 09:00 en 17:30 uur. Maar Boosters en Turbo’s op deze 
aandelen zijn reeds vanaf  08:00 uur en tot 18:30 uur verhandelbaar. 
Dus buiten de beurstijden om kunt u als actieve doe-het-zelf  belegger 
nog gewoon uw gang gaan. Succes met uw hefboomproducten!  

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Afbeelding 2 

Turbo hefboomprodukt

BNP Paribas Turbo en Booster

Booster hefboomprodukt

Wolters Kluwer - Taaie stieren

De recente MRI candles, swingteller op 
+9 en de OB readings bij de RSI waren 
voldoende indicaties om topvorming te 
verwachten als opmaat voor een correctie. 
Maar de stieren zijn taai en geven zich niet 
gemakkelijk over. Deze week gewoon weer 
+1 op de swingteller, maar wel mogelijk met 
een zwarte candle. Dit zou dus de laatste 
stuiptrekking kunnen zijn van de bulls 
om daarna de afkoelingsfase te starten. 
Komende week moeten er dan wel meer 
topsignalen zichtbaar zijn. 

Conditie: Up. 
Coaching: vinger aan de pols, de beren 
slijpen hun messen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/archive/#/bnpparibas/login/41481/aan-de-slag-met-turbos?returnUrl=htmlwebinar
https://www.bnpparibasmarkets.nl/globalassets/nld/documents/brochures/turbo_brochures_03032021_final.pdf
https://www.bnpparibasmarkets.nl/globalassets/nld/documents/brochures/turbo_brochures_03032021_final.pdf
https://www.bnpparibasmarkets.nl/globalassets/nld/documents/brochures/booster_brochure_29maart2021_final.pdf
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
https://www.nicoprbakker.nl/scheurkalender/
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 31, 6 augustus 2021

Aalberts - Boven in het stijgingskanaal

Chartttechnisch gezien ligt de grafiek 
er uitermate spannend bij. Vorige week 
namelijk een Doji candle bij de bovenkant 
van het stijgingskanaal, deze week 
opgevolgd door toch weer een witte 
candle met de RSI opnieuw tegen de 
OB-lijn.  Wordt een vermeende correctie 
dan uitgesteld, of komt er helemaal geen 
dip? Charttechnisch ligt een afkoeling naar 
de onderkant van het stijgingskanaal voor 
de hand, maar dan zal er toch eerst een 
zwarte candle moeten verschijnen. 

Conditie: Up.
Coaching: bij signalen van topvorming  is 
het te overwegen wat winsten af te romen. 

Alfen - Rode streep aangetikt

Het plaatje oogt positief, inclusief de nodige 
turbulentie. De bulls zijn recent opgeveerd 
vanaf de SMA lijn rond 60,00, thans raken 
ze de rode streep op 94+. Alle indicatoren 
staan in de plus, dus een doorbraak boven 
94+ behoort tot de mogelijkheden. Of gaan 
we dezelfde actie meemaken als in januari 
dit jaar toen de koers rap onderuit ging? De 
candle van komende week moet uitsluitsel 
geven voor welke optie de spelers zullen 
kiezen. 

Conditie: Up.
Coaching: bij een zwarte candle komende 
week is het te overwegen om wat winsten af 
te romen. 

Aperam - Solide trend

De koers beweegt opwaarts in een 
keurige trend, ofwel een mooi proces 
van hogere toppen en hogere bodems is 
zichtbaar. Onlangs een hogere bodem op 
40+, nu al weer ruim hogere niveaus om 
binnenkort een hogere top te plaatsen. 
Alle indicatoren noteren in de plus, er is 
geen overspannenheid, dus de 55+ zone 
lijkt bereikbaar voor de bulls. Mogelijk een 
kleine zwarte candle deze week, zou dat al 
topvorming inluiden? 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
koopposities aanhouden. Bij signalen 
van topvorming overwegen om deels wat 
winsten te verzilveren. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 31, 6 augustus 2021

Flow Traders - Spartelende stieren

Op zich een mooie positieve ondertoon, 
maar in de laatste paar weken toch wat 
gerommel in de marge. Spartelende stieren 
tussen 33+ groen en 37+ weerstand, een 
niet al te brede trading box waarbinnen 
de strijd zich afspeelt. Thans ziet het er 
naar uit dat de bulls zich opmaken voor 
een rally richting de bovenkant van de 
box. Binnenkort weer 37+ of hoger op de 
borden? 

Conditie: Correctie.
Coaching: bij meer signalen van 
bodemvorming zijn er koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

SBM Offshore - Scherpe rebound

Binnen een paar weken is de koers rap 
afgestraft tot 11+ aan toe, maar de bulls 
komen sterk terug met een scherpe 
rebound als V-spike bodem. Deze week 
swing +1 met een superlange witte candle,  
in combinatie met een OS-upcross in de 
RSI. Vanaf 11+ rebounden tot in de Fibo 
grid tot bijna 14,00, zo luidt de opdracht 
voor de bulls. Maar eens bezien tot 
hoever zij zullen reiken. Wie weet raken ze 
komende week de SMA lijn wel. Dan wordt 
het ‘keren of passeren’, dat weet u. 

Conditie: Down.
Coaching: de V-spike bodem nodigt 
offensieve koopjesjagers uit om in actie te 
komen. 

TKH Group - Bulls goed op stoom

Er is van alles te zien op deze chart. 
Hogere toppen en bodems, verse upswing,   
oude weerstand wordt nieuwe steun, 
positieve indicatoren, terrasbewegingen. 
Dit zou toch moeten impliceren dat de 
bulls het voortouw moeten nemen om de 
koers verder noordwaarts te stuwen. Eerst 
opstomen naar 45+ en dan door naar 48+, 
zo luidt hun opdracht. Deze week stomen 
ze wat dat betreft lekker door, ze liggen 
goed op schema.

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopkansen dienen 
zich aan. Boven 45+ zijn er additionele 
kansen. 

   



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

Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 31, 6 augustus 2021

Barco - Gevangen koers

De koers zit gevangen tussen twee niveaus 
bij Barco. De steunzone rond 18+ en de 
oude topzone rond 21,50. Er kan zich dan 
ook een HS patroon vormen dat meer vorm 
krijgt bij koersen onder 18. De indicatoren 
staan wat neutraal. Een vlakke SMA, een 
neutrale RSI en de swingteller staat nog in 
de correctiestand. Als de candle volgende 
week wit kleurt ziet het er positief uit. Een 
stijging richting 24+ behoort dan tot de 
mogelijkheden.  

Conditie: Correctie
Coaching: bij een witte candle nemen de 
koopkansen weer toe volgende week. 

D‘Ieteren - Vervolg uptrend?

Krijgt de stevige upgrade een vervolg? 
Dat blijft de vraag voor het aandeel. Na 
de enorme opwaardering volgde er wat 
stabilisatie met een kleine tick terug naar 
ruim 120+. Inmiddels staat de koers alweer 
rond de top op 140+. Alle indicatoren in 
de plus, RSI logischerwijs overbought. Het 
patroon van hogere toppen en bodems 
is in stand gebleven en op weekbasis zijn 
er gewoon hogere lows gevormd. Dat is 
allemaal positief, echter de candle kleurt 
inmiddels zwart. Het blijft dus oppassen 
voor wat topvorming. 

Conditie: Up. 
Coaching: zolang er hogere weekly lows 
gevormd worden kunnen koopposities nog 
worden aangehouden. 

Melexis - Weerstand in het vizier

De afgelopen periode werd gekenmerkt 
door een wat meer zijwaartse fase met 
lagere toppen en gematigd hogere bodems. 
Op het lange termijn speelveld was het 
van belang dat de zone rond 80 daarbij in 
stand bleef. De afgelopen twee weken is er 
echter een forse verbetering zichtbaar en 
de topzone rond 100+ is nu binnen bereik. 
Daarboven krijgt de uptrend een vervolg. 
Toch ligt er meestal rond dat soort niveaus 
ook wat topvorming op de loer. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Bij signalen van topvorming 
rond de weerstand wellicht wat winst nemen 
of een trailingstop ter overweging.

     = kans,  = bedreiging

   



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

Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 31, 6 augustus 2021

EUR/USD - Bodemzoeken

GBP/USD - Lichte twijfel

Binnen de langere termijn uptrend tekent 
zich een bandbreedte af met 1,3670 
als steunzone en 1,4249 als topgebied. 
De steun is recent opnieuw getest als 
bodemzone. De candles kleuren wit, maar 
er is nog wel aardig wat twijfel zichtbaar op 
de chart. Desondanks staan de indicatoren 
in de plus, de swingteller in de plus en 
spanningsmeter RSI bodemt in de 50 zone. 
Er ligt ruimte voor een stijging richting de 
topzone 1.4250. Pas onder grofweg 1,35 
dreigt een negatieve overgangsfase. 
 
Conditie: Up.
Coaching: koopposities krijgen vooralsnog 
de ruimte. Een trailingstop ter overweging. 

Euro-Bund future - Topvorming nabij?

Het kluster van oude bodems rond 176 is 
recent gepasseerd. en de topzone rond 
178+ ligt binnen bereik. De indicatoren 
klimmen logischerwijs richting overspannen 
niveaus. De swingteller staat aan het einde 
van de reguliere upserie. In de candle is 
deze week wat afkoeling zichtbaar getuige 
de spriet aan de bovenkant. Zolang er 
echter nog hogere weekly highs en lows 
worden gevormd blijft de opmars van 
kracht. Voor nu de stijging dus kritisch 
blijven volgen. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang het opwaartse patroon 
in stand blijft.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Op de weekgrafiek is goed zichtbaar dat 
de EURUSD in een trading range beweegt 
tussen grofweg 1.1600 en 1.2350. De 
weekly SMA stijgt, het gemiddelde is dus 
nog positief gemeten over de lange termijn. 
Rond de zone rond 1,1800 is nu enige 
bodemvorming zichtbaar. Desondanks 
kleurt de candle zwart deze week. 
Volgende week moet er wel weer een witte 
candle zichtbaar worden. In dat geval ligt er 
ruimte voor een verdere klim. Onder 1,1750 
ligt een afdaling naar 1,1600 immers op de 
loer.

Conditie: Rebound / Down. 
Coaching: offensieve koopkansen bij meer 
bodemvorming. Onder 1,1750 zoeken naar 
nieuwe koopkansen.

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, 6 augustus 2021

Goud - Adempauze

Een afwachtende fase voor Goud. De koers 
beweegt binnen een driehoek. Recent werd 
een hogere bodem geplaatst op 1.755, maar 
er zijn ook lagere toppen zichtbaar. Op dit 
moment is een zijwaartse fase van kracht 
waarbij de koers midden in de driehoek 
beweegt. Er ligt charttechnisch nog ruimte 
tot de 1.850+ zone. Onder grofweg 1.750 
verzwakt het technische plaatje.

Conditie: Down
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd tot er wat meer richting 
wordt gekozen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Op de weekgrafiek is er sprake van een 
onrustig koersverloop binnen een brede 
tradingrange tussen de steun op 22+ en de 
weerstandzone rond 30. Daarbij valt op dat 
de SMA lijn nog altijd stijgt, een teken dat 
er gemiddeld over een lange periode toch 
nog hogere niveaus worden opgezocht. 
De koers blijft nu hangen onder de SMA. 
Wellicht dat zich nog een ‘steunscenario’ kan 
voltrekken. Boven de zone 26+ verbetert het 
beeld. 

Conditie: Down.
Coaching: spelers kijken uit naar signalen 
van bodemvorming voor een offensief 
steunscenario.

Recent een prachtige retest op de 
weekkaart met een spike candle als 
gevolg. Een gangbare correctie binnen 
het opwaartse patroon van hogere toppen 
en bodems. Daarna volgde een opleving 
richting de topzone, maar er zijn deze week 
toch aardig wat haperingen zichtbaar. Het 
opwaartse patroon is pas van tafel onder de 
zone  66/70, dan verzwakt het technische 
plaatje ernstig en ligt er ruimte voor een 
afdaling richting de steun op 55+. Eerst 
maar kijken hoe de strijd verder uitpakt.

Conditie: Correctie.  
Coaching: vinger aan de pols voor lopende 
koopposities.

BrentOil future - Gespannen plaatje Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Kleefcandles Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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 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.

bnpparibasmarkets.nl


