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Deze week zien we in Europa dappere stierenstootjes, al dan niet in een verse 
uptrendfase. Maar is dit een “Bevlieging of beklijving?”. Is het een serieuze 
aanval van de bulls met de intentie een solide positieve trend te starten om 
daarmee in de pas te komen met de VS bullen? Of is het een schijnbeweging 
om actieve beleggers op het verkeerde been te zetten? Argwaan of niet, het 
is wel een spannende en enerverende fase. 
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Stierenpret of -domper? 
Eindelijk weer een beetje leven op het veld. 
Dappere stierenstootjes, al dan niet als 
rebound naar of  breakout boven de SMA lijn. 
Check goed de charts van uw favoriete indices 
en hoofdfondsen welke conditie thans valide is 
en welke actie dan ook interessant kan zijn om 
in overweging te nemen. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor Aalberts, Aperam, Forfarmers, 
SBMO, Signify en Vastned. Elke chart toont 
stierenstootjes in een positieve overgangsfase. 
Kijk, lees en oordeel of  er al voldoende munitie 
is voor een mooie koopactie. 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week, te 
weten L’Oreal, LVMH en Michelin. Drie charts 
waarop actie zichtbaar is van de bulls, dus 
koopkansen herbergen voor trendvolgende 
beleggers. 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
interessante bewegingen. Zo speert EUR/USD 
weg naar de 1,19 zone, Goud en Zilver doen 
conform verwachting een flinke stap terug 
in hun uptrend , de Brentoil stieren schuiven 
schoorvoetend op in hun rebound en  de Euro 
Bundfuture aarzelt enigszins boven zijn SMA. 

We hebben dagelijks te maken met 
kuddegedrag van mensen. Niet alleen op de 
beurs, maar ook in ons dagelijks leven waarin 
een merkwaardige vorm van massagedrag 
zich voordoet met mondkapjes en andere 
onnatuurlijke maatregelen. Toch houdt 
menigeen zich aan de regels, we verschuilen 
ons wat dat betreft in de massa, dat voelt toch 
veilig. We tonen daarbij zogenaamd Gnoe 
gedrag. In de TA Coaching Rubriek zal ik hier 
nader op in gaan. Extra mentale coaching voor 
hen die dit interessant vinden. 

BBB Webinar, maandag 17 augustus
U geniet wellicht nog van een welverdiende 
vakantie, anderen mogen weer aan de bak. 
Actieve beleggers daarentegen gaan altijd 
gewoon door, wel of  geen vakantie, het 
Damrak  laat je nooit links liggen, kansen 
en bedreigingen zijn er altijd. Daarom is 
er aanstaande maandag 17 augustus om 
19:30 uur gewoon een BBB webinar voor 
trendvolgende beleggers. Voor hen nemen we 
de signalen en condities van het Dashboard 
door om als zodanig te kunnen melden 
waar interessante acties opgetuigd kunnen 
worden. Uiteraard krijgt u de gelegenheid 
om vragen te stellen en uw kennis inzake 
Dashboard Beleggen te testen. U kunt zich 
hier aanmelden.
Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/29741/bakkers-bull--bear-webinar/
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AEX-Index® - Voorzichtig opwaarts

Langzaam maar zeker proberen de 
bulls hun grip te herpakken. Een witte 
kleefcandle is in de maak, mede gevoed 
door een opverende RSI. De swingteller 
wisselt tussen min en plus, dus een 
volwaardige Up status laat op zich wachten. 
Eerst maar eens proberen om op of boven 
de SMA lijn op 560+ te balanceren om 
vervolgens met meer witte candles de 
aanval te openen op de rode streep op 
587+. Dat is vooralsnog de opdracht voor 
de bulls. Bij koersvorming onder 560 keren 
zij terug in de kwakkelstand. 

Conditie: Down.
Coaching: de verbetering mag aanleiding 
zijn om anticiperende koopposities te 
openen. Wel strak blijven monitoren. 

DAX® index - Opwaarts patroon intact

Op de weekgrafiek is het patroon van 
hogere toppen en hogere bodems intact. De 
candles noteren boven de daily en weekly 
SMA lijn. De weekly SMA stijgt licht, terwijl 
de koers nu keurig begeleid wordt door 
de sterk stijgende daily SMA. De uptrend 
wordt verder bevestigd door de indicatoren, 
swingteller en RSI staan immers in de plus. 
Aan de onderkant ligt de steun inmiddels 
op ruime afstand, maar de weerstand op 
13.300+ is binnen bereik voor de bulls. Alles 
bij elkaar een positieve ondertoon met de 
intentie van de bulls om verder noordwaarts 
te trekken richting 13.795.

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
mogelijk zolang er witte candles verschijnen.
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Moeizaam verhaal

Net onder de SMA en weerstandzone 
rond 3.570 is de rebound recent gestrand 
en inmiddels noteert de koers rond 3.400 
punten. De indicatoren staan in de min, dus 
een afdaling richting 2.852 behoort tot de 
mogelijkheden. Op het Dashboard prijkt 
reeds de Down conditie. Voor nu bezien of 
de beren hun pad zullen vervolgen, of dat 
de bulls toch voldoende tegengas geven. 
Boven afgerond 3.600 kan het tij pas echt 
keren. 

Conditie: Down.
Coaching: turbo short posities blijven 
interessant, tenzij de bulls op korte termijn 
terugkeren.

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 - All time high binnen bereik

De bulls hebben de topzone op 3.400 
punten bereikt. Daar zijn bijna als 
vanzelfsprekend wat lichte haperingen 
zichtbaar. De indicatoren bevestigen nog 
steeds de upswing, de swingteller noteert 
inmiddels +6 en spanningsmeter RSI laat 
voornamelijk een stijgend koersverkloop 
zien. Aan de onderkant moet de steunzone 
op krap 3.000 punten als vangnet dienen, 
die ligt inmiddels ver weg. Enige terugval 
richting circa 3.200 is binnen het patroon 
van hogere toppen en bodems toegestaan. 

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

DOW JONES index - Op naar de weerstand

Inmiddels staat de koers na een periode 
van balans weer ruim boven de vlakke 
SMA. Het sprietje in de candle deze week 
impliceert wat verkoopdruk. Een terugval 
richting circa 27.000 punten is toegestaan 
zonder al te veel schade toe te brengen aan 
het patroon van hogere toppen en bodems. 
Met positieve standen bevestigen de 
indicatoren de opmars op de weekgrafiek. 
Alles bij elkaar dus een redelijk positief 
beeld. Onder de 25.000 gaat een negatieve 
overgangsfase van start. 

Conditie: Up.
Coaching: zolang de zone rond 26.250 intact 
blijft, zijn lange termijn koopposities nog 
gerechtvaardigd.
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Down conditie

De afgelopen weken hebben de bulls de 
tussenliggende horde rond 3.400, tevens 
SMA weerstand, niet overtuigend opwaarts 
weten te doorbreken. De swingteller 
staat in de min en de SMA is licht dalend 
maar de koers veert inmiddels weer op. 
Spanningsmeter RSI balanceert rond de 50 
zone. Het speelveld lijkt redelijk in balans 
tussen circa 3.200 en 3.400 punten. Een 
flinke range die kansen biedt aan Range 
spelers. Voor nu afwachten wie de leiding 
pakt.

Conditie: Down.
Coaching: rangespelers kunnen het spel 
spelen tussen 3.200 en 3.400 punten.

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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ABNAMRO - Berendreiging

“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?”, zo besloot ik 
vorige week mijn commentaar. En zie wat 
de bulls doen deze week, zowaar een 
witte candle met swingteller terug in een 
plusstand. Het illustreert maar weer eens 
hoe snel het sentiment kan omslaan op een 
relatief klein speelveld. Overtuigend is het 
allemaal nog niet, we zullen het volgen. 

Conditie: Down of Rebound.
Coaching: kijk de kat even uit de boom, het 
is een warrig koersverloop. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Sprieterige topvorming

Na een geweldige rit tot bijna 1500 wordt 
het nu langzaamaan tijd voor wat afkoeling. 
De afstand met de SMA lijn is aanzienlijk 
en mag dan ook worden verkleind. Deze 
week de swingteller op +9 met zwarte 
candle stuurt hier op aan. Ik heb de Fibo 
grid alvast ingetekend om aan te geven 
dat een correctie tot 1180 of zelfs 980 geen 
probleem is. De trend komt geenszins in 
gevaar, daar moet meer voor gebeuren. 
Voor nu bezien of de beren meer zwarte 
candles zullen plaatsen. 

Conditie: Up. 
Coaching:  trendbeleggers overwegen om 
deels wat winsten te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Het wil niet vlotten

Alle indicatoren in een minstand onder 
een rap dalende SMA lijn, dus de trend is 
dalende, dat is duidelijk. Deze week een 
enorme nerveuze zwarte candle, mogelijk 
als Bearish Engulfing patroon, waardoor 
de berendruk aanzienlijk kan aanzwellen. 
Zouden de beren helemaal teruggaan 
naar de 1,95 zone? Op de dagkaart (niet 
zichtbaar) mogelijk bodemvorming bij 
2,47/45. Dus even aanzien waar de bulls 
hun tegenaanval zullen inzetten. 

Conditie: Down.
Coaching: bearish sentiment overheerst, 
voor koopjesjagers is er vooralsnog geen 
eer te behalen. 

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=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
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Akzo Nobel - Bulls aan de leiding

Er is sprake van een licht positieve 
koersfase, getuige de witte candles boven 
een licht opkrullende SMA lijn in combinatie 
met een opkrullende RSI, maar nog wel met 
een negatieve swingteller. De bulls gaan 
aan de leiding, maar wat gaan ze bij de 
rode streep op 86+ doen? Lukt het om te 
passeren dan kunnen ze door naar 89,25. 
Haperen ze, dan is er stabilisatie tussen 
86+ weerstand en 78+ steun. De eerste 
optie geniet de voorkeur. 

Conditie: Up danwel Correctie.
Coaching:  er mogen al wat anticiperende 
koopposities worden ingenomen.Additionele 
kansen boven 86+. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Stier keurig op stoom

“Deze week stoten de stieren echter flink 
door. Ze starten een nieuwe upswing op 
‘uncharted territory’ met meteen maar een 
oranje MRI candle, de afstand met de SMA 
lijn is te groot. Het is dus zeer de vraag 
of de bulls hun actie kunnen vervolgen”, 
zo schreef ik vorige week. Maar zie eens 
hoe standvastig de bulls zijn. Ze zetten 
mogelijk nog een witte candle neer, ze 
weten niet van ophouden. De afstand met 
de SMA is wel enigszins verontrustend, dus 
onderhuids dreigt er wel topvorming. 

Conditie: Up. 
Coaching: twee handen aan het stuur als er 
koopposities uitstaan, het oogt allemaal wat 
overspannen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Geen vooruitgang 

In de afgelopen weken was het hangen 
en wurgen, nauwelijks vooruitgang, stilte 
voor de storm. Deze week komt daar geen 
verandering in. Mogelijk een klein plusje op 
het veld, maar de rode strepen op 10,63 en 
11+ moeten worden uitgenomen om meer 
rebound ruimte te krijgen. Boven 12+ kan 
de trend pas keren, dan passeren de bulls 
de rap dalende oranje SMA lijn. Onder in 
het veld liggen de steunstrepen op ruime 
afstand, te weten 6,98 en 5,98. Voor nu 
bezien wat de spelers verder van plan zijn.

Conditie: Down of Support.
Coaching: wellicht is een zijlijnpositie de 
beste optie. Wacht maar op een overtuigend 
signaal.  

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=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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ASR Nederland - Breakout poging

“Maar de bulls geven zich niet zomaar 
gewonnen, zij persen er nog een witte 
candle uit met de intentie boven de SMA lijn 
te breken? Of is het de laatste stuiptrekking 
voordat de beren zullen toeslaan? Het is 
in ieder geval een kwestie van keren of 
passeren bij de SMA lijn”, zo schreef ik 
vorige week. Welnu, de stieren zijn taai, ze 
proberen een breakout beweging boven 
de SMA op krap 30,00 te bewerkstelligen. 
Of dit gaat lukken is nog niet te zeggen, de 
poging is pril. Volgende week een solide 
witte candle zou niet misstaan. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers lijkt de 
grafiek ten goede te keren. Zet het fonds 
maar op de watchlist. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Nu al een bodem?

De eerder aangekondigde correctie, 
gevoed door de swingteller destijds op +9 
met Bearish Engulfing candle, lijkt al aardig 
op te drogen. Er staat immers een tweede 
witte candle ruim boven de Fibo grid, dus 
er wordt hoog in het veld gebodemd, zo lijkt 
het. Een hogere bodem op 300 kan voor de 
bulls aanleiding zijn de aanval te openen 
op de rode streep op 355+. Dit impliceert 
een vervolg van de uptrend, zij het dat de 
swingteller nog niet meteen om gaat, daar 
is meer voor nodig. 

Conditie: Correctie.
Coaching:  anticiperende koopkansen 
dienen zich aan zolang de koers boven 300 
blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Correctie in de uptrend

De eerder aangekondigde correctie, 
gevoed door de swingteller destijds op 
+9 met zwarte candle, krijgt een vervolg 
deze week met een sprieterige candle met 
de swingteller op -3. 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 hervatten. Voor nu 
bezien tot hoever de beren zullen reiken 
met hun corrigerende tikken, waarna 
bodemstampers in actie mogen komen. 

Conditie: Correctie.
Coaching:  na een succesvolle countertrend 
beweging zijn er weer koopkansen voor 
trendbeleggers. 

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=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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DSM -  Laatste staartje

De stieren vervolgen de rally met de 
swingteller een stapje hoger op +9, 
hetgeen normaal gesproken tot topvorming 
leidt. De huidige rally is een breakout 
beweging die opgevolgd zal worden door 
een pullback om de recente trendomkeer 
te valideren. In dit geval is het raadzaam 
om de Fibo grid in te zetten om te bepalen 
tot waar de correctie kan aanhouden. 
Dan kom ik tot 121 of 115+ als haalbaar 
correctiedoel. Vooral 115+ is interessant 
onder het motto ‘oude weerstand wordt 
nieuwe steun’. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen 
overwegen om deels wat winsten te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Nu eerst een pullback

Er is sprake van een klassieke trendomkeer. 
In eerste instantie een breakout onder de 
SMA lijn op 176 die leidde tot een koersval 
naar 152+, opgevolgd door een pullback 
met de intentie de SMA lijn als weerstand 
te testen. Deze pullback is thans gaande, 
getuige de witte candles en een licht 
opkrullende RSI. Er is sprake van een 
trendkomkeer als binnenkort wordt getopt 
rond 176,00, tevens de eerste Fibo grid 
lijn. Dan kunnen de beren hun gang gaan. 
Of gaan de bulls ons verrassen met een 
uitbraak boven de SMA lijn? 

Conditie: Down.
Coaching: rebounders zien hun kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Dalende trend

Volgens de Dashboard spelregels is 
er sprake van een dalende trendfase. 
Overwegend zwarte candles onder een 
rap dalende gemiddelde lijn, swingteller 
op -5 en de RSI ruim onder de 50-lijn. De 
beren hebben in principe de ruimte tot 71+ 
of zelfs 67+ alvorens de bulls terug kunnen 
komen voor een rebound.  Tussentijds een 
witte candle, zoals deze week, kan het 
ritme verstoren. Komende week nog een 
witte candle zal hogere bodemvorming 
bevestigen, waarna de pullback kan 
aanvangen. 

Conditie: Down. 
Coaching: short posities strak monitoren en 
op tijd verzilveren. 

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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ING - Grillige rebound

Vorige week is het de bulls gelukt een 
solide witte candle te plaatsen met de 
swingteller op +1, ofwel de start van een 
rebound. Deze week wordt daar een 
sprieterig vervolg aan gegeven. Een 
stierenprik tot bijna 7,45 maar daarna rap 
terug. De bulls wordt het dus erg moeilijk 
gemaakt om hun rebound te vervolgen. 
Hierdoor lijkt een trading range te ontstaan 
tussen 5,84 steun en 7,45 weerstand. 

Conditie: Down of Support.
Coaching: enige voorzichtigheid is geboden 
op het huidige grillige speelveld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Positieve ondertoon

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 rode streep op 90+ wordt deze week 
uitgenomen, hetgeen impliceert dat de 
bulls ‘uncharted territory’ betreden, ze zijn 
nog nooit zo hoog geweest. De indicatoren 
herbergen nog wat stijgingsruimte, de bulls 
nog even aan zet. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, deels wat winsten 
veiligstellen als een zwarte candle 
verschijnt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Bulls bij de 102+ lijn

“De bulls tonen de intentie om de aanval 
op de rode streep op 102+ te openen. De 
trend kan worden vervolgd, de bulls pakken 
weer de leiding”, zo meldde ik vorige week 
naar aanleiding van de stevige witte candle. 
Deze week vervolgen de bulls hun pad en 
bereiken de rode streep op 102+. Wat gaan 
ze daar doen? U kent het bekende motto 
‘keren of passeren’, hetgeen komende 
week duidelijk moet worden. De kleur van 
de candle zal een eerste indicatie zijn wat 
de volgende stap van de markt zal zijn. 

Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols bij de rode 
streep op 102+. Bij aarzelingen overwegen 
om wat winsten te verzilveren. 

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=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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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Aarzelende bullen

Deze week opnieuw een hapering bij de 
bullen, er staat mogelijk een Doji candle in 
de 44/45 zone. De vraag is nu wat er gaat 
gebeuren. Een extra aanloop tot 40+ of 
toch een nieuwe poging om verder op te 
stomen richting de rode streep op 46,37? 
Charttechnisch lijkt topvorming voor de 
hand te liggen, hetgeen bevestigd moet 
worden met een zwarte candle en een 
afrondende swingteller. Deze week swing 
+9 past in het plaatje, ik pleit voor een lichte  
correctie richting 40+. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities verkleinen nu 
topvorming en correctie dreigt is de 
coaching aanbeveling. 

NN Group - Volatiele uitbraakpoging

Met veel gevoel voor dramatiek weten de 
bulls boven de SMA lijn te bivakkeren. 
Een volatiele strijd boven de sleepkabel, 
swingteller op +2 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. Is de zwarte candle van deze 
week wellicht de eerste stap hiertoe? 

Conditie: Up.
Coaching: spannende koopkansen voor 
trendbeleggers die de breakout beweging 
willen meespelen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Komen de bulls terug?

Volgens de regels van het Dashboard 
Beleggen is de Down status valide, dat 
moge duidelijk zijn. Echter, deze week 
geven de bulls tegengas, zij plaatsen 
mogelijk een interessante witte candle. 
Zou dit de eerste stap zijn om een hogere 
bodem te plaatsen om daarmee de 
dalende trend af te zwakken? Of is het 
slechts een adempauze van de beer om 
daarna de trend te vervolgen? De candle 
van komende week kan uitsluitsel geven. 

Conditie:  Down. 
Coaching: short posities mogen worden 
aangehouden, maar als er meer wit 
verschijnt toch maar gaan afbouwen. 
Rebounders zien dan hun kansen. 

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/?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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RELX -  Herstelpoging

“Hoe het ook zij, negativiteit overheerst 
zolang de koers onder 21,00 noteert. 
Afname van berendruk slechts en alleen bij 
een witte candle”, zo schreef ik onlangs. En 
zie, deze week zowaar een tweede poging 
om een witte candle te plaatsen teneinde 
de beren af te remmen. Er is dus enig zicht 
op een rebound tot mogelijk de 20,00 zone. 
De swings zijn relatief lang en steil, dus de 
bulls zouden met een paar grote stappen 
noordwaarts kunnen trekken. Maar de 
beren zijn taai, pas maar op. 

Conditie: Down. 
Coaching: rebounders zien hun kansen 
tussen 17,90 steun en 20+ weerstand. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Uitbraakpoging

Tot aan deze week leek het er naar uit te 
zien dat de rebound zou opdrogen bij 
de SMA lijn op 44+. Deze week echter 
ondernemen de bulls een uitbraakpoging 
met de intentie een nieuwe uptrend te 
starten. Alle indicatoren in de plus, de 
Up status op het Dashboard, de bulls 
aan zet. Maar er is pas sprake van een 
overtuigende utbraak als de rode streep 
op 46+ wordt uitgenomen. Zolang dan niet 
gebeurt, blijft het bij een hoopvolle poging. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendvolgende beleggers zien uit 
naar meer witte candles boven de SMA als 
bevestiging van een trendomkeer. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Gezonde correctie

Vanaf de rode streep op 90+, tevens eerste 
weerstand in het veld, is een normale 
correctie gaande die kan aanhouden tot 
aan de Fibo lijnen op 74+, 68+ of 63+. Ook 
is het mogelijk om al hoger te bodemen om 
daarmee het proces van hogere toppen 
en hogere bodems in stand te houden. De 
witte candle van deze week lijkt hier op aan 
te sturen. Of is dit slechts een stuiptrekking 
van de bulls? Mocht de correctie 
doorzetten tot aan 74+, dan kan een Hoofd-
Schouder toppatroon worden gevormd als 
opmaat voor een koersval naar de 55 zone. 

Conditie: Correctie.
Coaching: meer bodemstampers zijn 
gewenst voor hernieuwde of additionele 
koopkansen. 

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=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Steunscenario lijkt aanstaande

In mijn recente commentaren schreef ik 
steeds over een haalbaar steunscenario 
op 40+. Deze week lijken de bulls de 
handschoen op te pakken door een 
redelijke witte candle te plaatsen. Het is de 
eerste stap in het bodemproces als opmaat  
voor een rebound naar de rode streep 
en Fibo lijn rond 76+. Best wel veel ruimte 
voor de bulls, maar dan mogen ze niet 
terugvallen onder 40+, dat moge duidelijk 
zijn. Voor nu bezien of de bulls zich verder 
kunnen vermannen met meer wit. 

Conditie: Down. 
Coaching: offensieve koopkansen zolang de 
koers boven 40+ noteert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Volatiel beeld

Volatiel maar hoopvol, zo zou ik het 
koersbeeld willen omschrijven. Pogingen 
om boven de SMA te blijven koersen 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. We 
volgen de strijd met belangstelling. 

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn te 
overwegen. Meer kansen bij overtuigende 
witte candles boven de SMA. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Zebra chart

Het gaat er nogal wispelturig aan toe op dit 
speelveld. Stierenstootjes en berentikken 
wisselen elkaar in rap tempo af. Er lijkt zich 
dan ook een zebra grafiek af te tekenen 
rond de 2,60. Deze week een zwarte 
candle boven de groene streep op 2,47+, 
komende week een witte candle dan? Dit 
zou de hogere bodem op 2,47 bevestigen 
en daarmee een verzwakking van de 
dalende trend. Dat eerst maar eens bezien, 
daarna mogelijk een rebound naar 3,24. 

Conditie: Down.
Coaching: een zijlijn positie is te overwegen 
nu niet duidelijk is wat de volgende stap zal 
zijn. 

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=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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Wist u dat alle menselijke wezens op deze aardkloot zich schuldig 
maken aan kuddegedrag? Wij verschuilen ons regelmatig in de massa, 
wij volgen ons oerinstinct, wij voelen ons veilig in de kudde. Maar is 
dit altijd verstandig? Zo sprong een aantal gnoes in 2007 de rivier de 
Mara in met de intentie er aan de andere kant uit te stappen. De hele 
kudde volgde en verdronk, want de andere oever was veel te steil. 

Paniekbeest?
Het blijkt dat als we ons als groep gedragen en als groep 
voortbewegen er onbewust heel veel vertrouwen is in het oordeel van 
soortgenoten, zodat we ze blindelings volgen, ook al brengt dit gevaar 
met zich mee. Als u wacht voor een rood voetgangerslicht, maar links 
en rechts van u steken toch al wat mensen over, heeft u de neiging om 
dat ook maar te doen. Dit is gnoe gedrag.
Dit impliceert dat wij ons eigen gedrag laten dicteren door onze 
soortgenoten. Waarom kijken we met miljoenen tegelijk naar hetzelfde 
TV programma? Of  massaal naar de winkel lopen voor de nieuwste 
tablet of  andere gadget? Normaal gesproken heeft dit gedrag geen 
verstrekkende gevolgen, maar soms leidt het tot drama’s. Rende u ook 
destijds naar de DSB Bank om uw spaarcentjes te redden? Of  nog 
erger, bij ‘escape panics’ doet iedereen hetzelfde, naar de uitgang 
rennen, met alle gevolgen van dien. Wees de gnoe die zich vastklampt 
aan een boomstronk om als zodanig te kunnen overleven. 

Meeloper? 
Op het Damrak zien we ook Gnoe gedrag, dat begint al bij de 
klassieke trendbeleggers. Niets mis mee, je doet mee met de massa, 
ook al weet je niet precies waarom. Bij koersdalingen voel je je dan wel 
veilig als je midden in de kudde staat. Je hoeft aan anderen en aan 
jezelf  dan niets uit te leggen, je valt immers niet op. 

Wit muisje? 
Opgaan in de kudde is wellicht veilig, maar dan blijf  je een grijs muisje. 
Is het als actieve doe-het-zelf  belegger juist interessant en profijtelijk 
om eens een witte muis te zijn? Doe eens iets anders dan de kudde. 
“Juist beleggen is de massa een stap voor zijn...”

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

 Gnoe gedrag

Gnoe gedrag

Als grijze muis val je niet op, je behoort tot de kudde....

Wolters Kluwer - Stuiterende koers

“Afnemende trendmatigheid en toenemende 
volatiliteit is in het algemeen geen lekker 
beleggingsklimaat. Voor nu bezien wat de 
beren verder van plan zijn”, zo schreef ik 
onlangs. Er wijzigt vooralsnog niet veel in het 
technische beeld. De koers blijft zwiepen 
tussen enerzijds de SMA lijn op 65,50 en 
anderzijds de rode strepen op krap 72,00. 
Bij deze voortgang doemen de contouren 
op van een trading range met genoemde 
routepaaltjes als kantelpunten. We zullen 
zien hoe de strijd zich ontwikkelt. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: hou maar enige afstand op dit 
wispelturige speelveld. 

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
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Aalberts -  Positieve overgang

“Vorige week swing +9 met een zwarte 
candle, deze week een kleine sparteling bij 
de bulls die nu moeten keren of passeren 
bij de gemidddelde lijn. Thans lijkt een 
zebra grafiek in de maak, dus het is 
twijfelachtig wie initiatief zal tonen. Even 
aanzien dus”, zo schreef ik vorige week. 
Thans kan ik melden dat de bulls een 
breakout beweging zijn gestart. Swing 
+1 boven de SMA als eerste stap in een 
nieuwe uptrendfase. Potentie naar krap 
42,00. Onder 32,00 vervagen de positieve 
vooruitzichten.

Conditie: Up. 
Coaching:  eerste koopkansen dienen zich 
voor trendbeleggers. 

Aperam - Schoorvoetend hoger

In de afgelopen weken is er weinig gebeurd 
op dit speelveld, maar deze week lijken de 
bulls initiatief te tonen om weg te lopen van 
de SMA lijn op 24,50. Ondersteund door 
de RSI krijgen ze de gelegenheid op te 
stomen naar 27,90, dan een kleine pullback 
met daarna een proces van hogere toppen 
en hogere bodems met zicht op 32,50 als 
haalbaar koersdoel. Mocht het allemaal 
tegenvallen, onder 24,50 kunnen de beren 
toeslaan. 

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn te 
overwegen, de Up status is immers valide. 

Forfarmers  - Uitbraakpoging

Het is hangen en wurgen voor de bulls, ze 
moeten alle zeilen bijzetten om boven de 
SMA op 5,60 te kunnen komen. Deze week 
een dappere poging, nog niet ondersteund 
door de swingteller en de RSI, dus of het 
echt gaat lukken is de vraag. De candle 
oogt nogal sprieterig. Komende week 
meer overtuiging bij de bulls is welkom, 
dan kunnen zij hun grip vergroten richting 
6,20 en hoger. Vallen ze echter terug onder 
circa 5,50, dan vervagen de positieve 
vooruitzichten aanzienlijk. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities ter 
overweging. Bij meer wit boven de SMA zijn 
er additionele koopkansen. 

     = kans,  = bedreiging
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SBM Offshore - Bulls in breakoutfase

Vorige week een magere breakout nipt 
boven de dalende SMA lijn op 13,87. Deze 
week een mooi vervolg met een solide 
witte candle, swingteller naar +2 en de 
RSI verder reikend richting de OB-lijn. 
Tot hoever zouden de bulls reiken om 
vervolgens een pullback toe te staan tot 
krap 14,00 om daarmee de trendomkeer te 
valideren? Zolang de candles wit kleuren 
blijven de bulls aan de leiding.

Conditie: Up. 
Coaching: breakout posities strak bewaken. 
Na een succesvolle pullback zijn er 
koopkansen voor trendbeleggers. 

Signify - Bulls op dreef

Er is sprake van een enthousiaste breakout 
beweging met de swingteller inmiddels op 
+6 en de RSI ruim boven de 50-lijn. Een 
duidelijke Up conditie op het Dashboard 
dat kan aanhouden tot mogelijk de 30+ 
zone . Daarna wordt het tijd voor een 
pullback om de SMA rond 24,50 te 
hertesten als steun. Daar dan bodemen zal 
de uptrend valideren en de buls aansporen 
weer noordwaarts op te stomen. Voor nu 
bezien tot hoe ver de bulls zullen reiken in 
hun breakout beweging. 

Conditie: Up. 
Coaching: breakout spelers doen goede 
zaken. Trendspelers wachten op een 
succesvolle pullback. 

Vastned - Nu eerst een pullback

De bulls zijn bezig met een breakout 
beweging als eerste stap in een mogelijk 
nieuwe uptrend. Maar u weet, na een 
breakout moet er eerst een pullback komen  
om de trendomkeer te valideren. Die 
pullback zou binnenkort kunnen starten, 
gezien de stand van de RSI die ruim boven 
de OB lijn noteert. Dus bij de eerstvolgende  
zwarte candle, mogelijk in combinatie met 
een OB Downcross zal er druk worden 
gezet op de SMA lijn. Dan moet blijken of 
de bulls daadwerkelijk een uptrend kunnen 
starten. 

Conditie: Up.
Coaching: na een succesvolle pullback zijn 
er koopkansen voor trendbeleggers. 
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L‘Oreal - Wacht op wit

De herstelfase vanaf de bodem op 193+ 
bereikte recent een top op 295, een flinke 
winst. De afgelopen weken volgde wat 
afkoeling maar de koers balanceert nu op 
de voorliggende top rond 275. De bulls 
staan de afgelopen twee weken geen 
lagere lows toe. Deze week toch een zwarte 
candle. Met de regel ‘Wacht op wit’ nog 
geen startschot voor offensieve spelers. Als 
de bulls volgende week het weekly high van 
deze week uitnemen, dan wordt een opmars 
verder bevestigd en zijn koersen richting 
295 weer mogelijk. Bij verzwakking kan 
echter een dip volgen naar 250+. 
 
Conditie: Correctie
Coaching: offensieve koopposities mogelijk 
mits de candles wit kleuren.

LVMH - Vervolg uptrend?

Het Dashboard meet zwart/wit rangen en 
standen. Een subjectieve blik kan echter 
helpen ter validatie. Zo schiet LVMH recent 
in de Down conditie. Toch was er sprake 
van kleefcandles rond een vlakke SMA 
en een opleving vanaf de oude top en 
steun rond 360 met een RSI rond de 50 
zone, doorgaans een perfecte plek om te 
bodemen. U ziet, het is niet zo zwart/wit 
en ondanks dat het Dashboard een prima 
hulpmiddel is, blijft patroon herkenning en 
‘common sense’ belangrijk. Voor LVMH 
geldt dat de bulls nu in ieder geval een 
poging doen om de uptrend te vervolgen 
richting 418+ al oogt het niet overtuigd.

Conditie: Correctie
Coaching: nog even wachten wellicht.

Michelin - Start uptrend

Een patroon van hogere bodems onder 
een licht dalende SMA die keurig door de 
toppen van de afgelopen maanden snijdt. 
De bulls gaan in de remmen op krap 97, 
getuige de spike in de candle deze week. 
Als ze volgende week wat meer gas geven 
kan de horde rond 100 wellicht  gepasseerd 
worden. Toch is het op dit moment nog 
niet overtuigend genoeg. Al met al een 
spannende fase rond het kantelpunt. 

Conditie: Support
Coaching: wacht wellicht op een 
overtuigende uitbraak alvorens koopposities 
te overwegen.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Topvorming

GBP/USD - Pond onder druk

De top op 1.3200 is bereikt na de stevige 
opmars. Onder dit niveau, tevens de 
weerstand zijn haperingen zichtbaar 
en verlies van momentum. Wellicht volg 
een afdaling. Charttechnisch zou enige 
terugval niet misstaan richting 1,28 of 
wellicht nog wat dieper naar de SMA zone. 
Alle indicatoren staan in de plus, dus het 
Pond blijft nog het sterkst, maar komt 
langzaamaan wel onder druk te staan.  

Conditie: Up.
Coaching: longposities kunnen worden 
aangehouden. Onder 1.30 een exit 
overwegen.

Euro-Bund future - Kantelsteun

De afgelopen weken wisselden witte en 
zwarte candles elkaar af, maar de bulls 
lieten zich recent weer wat overtuigender 
zien. Dat enthousiasme nam deze week 
echter af, en de swingteller draait in de 
min. De koers veert nu wat op vanaf het 
kantelpunt, de zone rond 175. Er ligt nog 
steeds ruimte voor een klim tot circa 180, 
mits de horde op 177,63 gepasseerd wordt. 
Pas onder de SMA zone op krap 175 gaat 
een negatieve overgangsfase van start. 

Conditie: Correctie
Coaching: offensieve koopkans rond het 
kantelpunt. Onder 175 een snelle exit 
overwegen, dan gaat mogelijk een negatieve 
overgangsfase van start.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Wat een beweging de laatste weken in 
het valutapaar. Deze week heeft de Euro 
moeite om hogere niveaus te noteren. 
Wordt het dan tijd voor een top?  Er 
verschijnen MRI candles als teken dat de 
Euro uit de pas loopt en logischerwijs staat 
ook de RSI ver in overbought gebied. Een 
verdere klim is nog niet uit te sluiten, maar 
een afdaling ook zeker niet. Onder het low 
van deze week treedt verder verzwakking 
op. Een terugval richting 1,1600 of wellicht 
1,1400 is charttechnisch dan goed 
mogelijk. 

Conditie:  Up.
Coaching: wellicht wat winst veiligstellen en 
na de vervolgactie van de markt opnieuw 
positioneren.

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 33, 14 augustus 2020

Goud - Felle correctie

“De flinke uitbraak boven de voormalige 
topzone rond 1.800 bracht de koers boven 
de 2.000. Op 2.124 ligt de top uit 2011, 
wellicht dat daar wat winsten worden 
genomen.” Dat schreef ik vorige week. 
Welnu, een flinke correctie is zichtbaar als 
teken van afkoeling, maar rond 1.900 lijkt 
de koers steun te vinden, getuige de spike 
die in de maak is. Een diepere correctie 
richting 1.800 past bij verkoopdruk echter 
ook binnen het plaatje. Voor nu dus scherp 
volgen of de bulls stand houden.  

Conditie: Up.
Coaching: het plaatje nodigt uit om 
wat winsten te verzilveren. Wacht op 
bodemvorming voor nieuwe koopkansen. 

Zilver - Stokoud niveau

De candles kleuren oranje als teken dat de 
koers van Zilver overspannen is ten opzichte 
van de afgelopen jaren. Een flinke terugval 
is nu zichtbaar vanaf de zone rond 30. Op 
de maandkaart wordt duidelijk dat daar de 
bodems van 2011 en 2012 liggen, ondanks 
dat het een oud niveau is, kennelijk toch een 
zware zone. Toch is er ook aan de onderkant 
van de grote candle deze week rond 24 
alweer een spriet zichtbaar als teken dat de 
bulls flink tegengas geven. Eerst maar kijken 
of ze doorpakken. Zo niet dan keren we 
mogelijk terug richting 20+.

Conditie: Up.
Coaching: mogelijk nieuwe kansen na de 
correctie. Eerst de afkoeling volgen. 

BrentOil future - Geen oliedruk

De bulls wisten vorig week de 
tussenliggende horde rond 44/45 
voorzichtig opwaarts te doorbreken. Deze 
week is positief gestart met een witte candle 
als teken dat de markt hogere niveaus 
op zoekt, maar thans zijn er haperingen 
zichtbaar. Er ligt ruimte voor een klim richting 
circa 58, al is het aannemelijk dat er rond 50 
nog een hobbel ligt. De indicatoren staan 
positief met de swingteller in de tweede 
upserie en spanningsmeter RSI net boven 
de 50 zone. Voor nu aanschouwen of de 
bulls doorpakken. Het lijkt er niet op.

Conditie: Support.
Coaching: bescheiden koopposities ter 
overweging. Pas op voor een ‘bulltrap’.

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 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


