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Op de korte termijn charts zien we hoopvolle oplevingen en mooie
steunscenario’s. Maar op de langere termijn weekcharts is nog altijd
een min of meer aanzwellende “Berendreiging” zichtbaar. Lastig, die
tijdvensterconflicten. Strak en behoedzaam navigeren is dan ook gewenst,
check goed de routepaaltjes op de beleggerspaden die u bewandelt. En hou
vast aan het bijbehorende scenario, laat u niet van de wijs brengen.
AEX-Index® - Topvorming, maar ook dappere stierenstootjes
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Wilt u reageren?
Heeft u opmerkingen, vragen,
suggesties, aanvullingen, wilt u
reageren? Doe dit dan door een
email te sturen naar:
markets@bnpparibas.com

Wat een spanning en sensatie op het weekveld! In eerste instantie duidelijke topvorming bij 736 tot
743, de swingteller in correctiestand, de DBS toont zelfs een Down status, maar deze week toch
weer een witte candle. Komen de bulls nu al weer terug dan? Wordt er weer druk gezet op de taaie
weerstandzone? Staan we dan toch aan de vooravond van een trendomkeer? Blijf alert!
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De RealTime grafieken in deze
editie zijn bijgewerkt op de
ochtend van publicatie. De week
slotkoers kan de definitieve
weekcandle en het bijbehorende
scenario wijzigen.
Analyses en coaching:
Nico P.R. Bakker
Wouter de Boer
Twitter: @TheDailyTurbo
www.bnpparibasmarkets.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - Indices

= kans,

= bedreiging

week 34, 26 augustus 2022

Bel20 Index - Verzwakt beeld
Na de stabilisatiefase volgde
er recent een herstel binnen
de dalende trend dat reikte tot
de voorliggende bodemzone.
Inmiddels staat alles weer in
de min en een afdaling richting
de steun behoort dan ook
tot de mogelijkheden. Turbo
Short posities kunnen worden
aangehouden zolang er lagere
niveaus zichtbaar zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DAX® index - Ondanks wat prille bodemvorming alles nog in de min
Vanaf de zone rond 12.400 is
een opmars gestart die tot aan
de dalende toppenlijn en de
zone rond 14.000 reikte. Daar
volgde een Bearish Engulfing
candle en een vervolg van de
afdaling. De koers hangt nu rond
de daily SMA waar wat prille
bodemvorming zichtbaar is.
Al met al een spannende fase,
lopende posities wellicht strak
volgen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Potentiële HS-bodemformatie in de maak
Vanaf de steunzone rond 3.400
punten is een opmars gestart,
maar net onder de oude zone
op 3.850+ is een top geplaats.
De koers noteert nu rond de
daily SMA en zone rond 3.600.
Bij bodemvorming wordt er
dan een HS bodempatroon
gevormd. Echter eerst maar
kijken of er daadwerkelijk wat
bulls terugkeren. Voor nu kunt
u overwegen om Short posities
nog aan te houden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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NASDAQ index - Top of hogere bodem?
De rebound is afgerond in de
NASDAQ. Er worden weer
lagere niveaus geplaatst maar
de indicatoren staan nog nipt in
de plus. Desalniettemin ligt er
ruimte voor een daling richting
grofweg 12.000/12.500 punten,
daar liggen wat niveaus die
wellicht voor wat steun kunnen
zorgen. Volgende week wordt
wellicht duidelijker welke richting
de markt kiest om Turbo posities
te overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

S&P500 index - Rebound onder druk
De herstelfase lijkt afgebroken,
net onder de dalende toppenlijn
en de SMA zone. Ondanks dat
de swingteller nog in de plus
noteert, staan er lagere koersen
waarbij er ruimte ligt tot circa
4.000 punten. Daar ligt de Daily
SMA en de oude topzone. Nu
eerst maar kijken of de beer
doorzet of dat de bulls tijdig
terugkeren. Een positie aan de
zijlijn is dan ook gerechtvaardigd
tot er meer richting zichtbaar
wordt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Basic Resources SXPP - Strijd onder het kantelpunt
Er staat een afdaling op de
kaart van 758+ naar de oude
steunzone rond 515+. Een
opleving volgde die nu rond de
SMA zone en de oude bodem
rond 600+ is aanbeland,
een duidelijk kantelpunt.
Reboundposities kunnen worden
aangehouden zolang de zone
rond 575 intact blijft. Er ligt
potentieel tot 715.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Adyen - Pas op voor de beer, maar de stier is ook dapper
“Maar deze week slaan de
beren genadeloos toe. Een
flinke tik, waardoor mogelijk alle
indicatoren in de min springen,
er dreigt weer een Down status.
Wellicht dat er een reactie komt
uit het stierenkamp, daar maar
even op wachten”, zo meldde
ik vorige week. Inderdaad een
lauwe reactie middels een
witte candle. Verder nog geen
wijzigingen in het beeld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Koersvorming boven de SMA lijn, wel een extra aanloopje

Na de forse koerssprong tot 4,90
nu eerst een extra aanloopje
om daarna weer noordwaarts
op te stomen. De twee recente
candle’s sturen hier wel op
aan. Dus even wachten met
additionele Turbo Long posities,
aldus de DBS indicator. Anders
gezegd, wacht op wit voor EL
kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - De bulls breken boven de SMA lijn en stabiliseren nu enigszins
Recent een breakout boven
de SMA lijn, deze week een
magere candle in swing +8, dus
een pullback naar de SMA lijn
lijkt aanstaande. De DBS geeft
ook nog geen EL coaching
stip, dus moeten we wachten
op valide bodemvorming om
koopkansen aangereikt te
krijgen. Charttechnisch is er wel
een verbetering zichtbaar.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Akzo Nobel - Rebound wordt afgebroken, de beer neemt het stokje over
De Fibo grid zorgt voor een
afronding van de rebound. Ook
het Bearish Engulfingpatroon
van vorige week doet een duit in
het zakje, swingteller deze week
mogelijk naar-1 en de DBS in
het blauw. Berendreiging alom
aanwezig, tenzij de bulls rap
terugkeren met wite candles
boven de 70 zone. Voor nu zien
short spelers wel hun kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Arcelor Mittal - Volatiele rebound, bulls verminderen hun grip
De rebound lijkt op te drogen
tegen de 25 zone, mede gevoed
door het motto ‘oude steun wordt
nieuwe weerstand’. Vorige week
een Bearish Engulfing patroon,
deze week een sparteling bij de
bulls met een witte candle. Geen
overtuigende berendruk, maar
de bulls verminderen hun grip.
Rebound posities dan ook strak
bewaken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - Spannende fase, keren of passeren voor de bulls
“Komende week moet
blijken of de bulls boven de
weerstandzone kunnen breken.
Zo niet, dan dreigt er topvorming
en is het te overwegen om
Turbo Long posities al dan niet
gedeeltelijk af te romen. De
315-320 zone is wat dat betreft
een taaie zone”, zo schreef
ik vorige week. Deze week
opnieuw berendruk, swingteller
-1. blauwe DBS, bulls aan een
zijden draadje. Rebound posities
verder afbouwen......

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ASML - Beren remmen de parade en dreigen met een nieuwe downswing
“De bulls worden tegengewerkt
in hun parade, de zwarte
candle’s bij 560+ zijn indicaties
dat de rebound kan opdrogen en
dat de beren het stokje kunnen
overnemen. Even aanzien of er
meer indicaties van topvorming
verschijnen. Dat mag dan
aanleiding zijn om uitstaande
Turbo Long posities (deels) af
te bouwen”, zo meldde ik vorige
week. Welnu, meer berendruk,
dus verder afbouwen.....

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Rebound poging hapert, dreigt er weer een down fase?
Het ging al moeizaam met de
rebound, daar komt deze week
geen verbetering in. Sterker
nog, de beren dreigen met een
nieuwe downswing, waarmee
de dalende trend een impuls
kan krijgen. Lagere toppen
en lagere bodems blijven
hierdoor valide. Boven 55+
kan het charttechnische beeld
verbeteren.
Restant rebound posities dan
ook strak bewaken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Langzaam aan toch weer meer berendruk
Op het wispelturige speelveld
lijken de beren hun grip te
vergroten getuige de rangen en
standen bij de indicatoren. Maar
de trendmatigheid is niet groot,
dus de vraag rijst tot hoever
de beren zullen reiken. Reeds
bodemen bij 135? Even aanzien
dan maar wat de spelers verder
van plan zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Heineken - Dappere strijd boven de sleepkabel
“Binnen het redelijk onstuimige
koersbeeld lijken de bulls hun
grip wat te vergroten. Met de
UP status op het Dashboard
krijgen ze de gelegenheid op te
stomen naar de 96 tot 102 zone.
Eerst maar eens bezien of dit
gaat lukken”, zo schreef ik vorige
week. Helaas, de bulls vallen
toch weer terug, het blijft een
rommelig beeld. Even bezien
of de SMA de bulls in de race
houdt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Berendreiging zorgt voor topvorming
De rebound wordt afgerond,
topvorming tegen de SMA lijn
rond 158, berendruk zwelt aan,
de koers kan omlaag richting
de 130-120 zone. Dat is in het
kort de huidige stand van zaken.
Dit zou kunnen impliceren dat
een trading range intact blijft
tussen 158 en 120. Voor nu
even aanzien of de spelers dit
scenario oppikken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Aanmodderen tussen rood en groen, weinig trendmatigheid
Het wil niet erg vlotten met het
koersverloop, de koers blijft
hangen tussen groen 8,31 en
rood 10,55 met wisselende
indicatorstanden. Op dit
moment is geen mooi scenario
te definiëren, dat kan wel bij de
groene of rode streep. Daarom
de overweging om vanaf de zijlijn
een en ander te volgen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Just Eat Takeaway - Hoopvolle verbetering maar nog geen significante verandering in het koerspatroon
De krijtstrepen zijn duidelijk
waarbinnen de strijd zich
momenteel afspeelt. Boven 22,38
kunnen de bulls echt een vuist
maken, dan zijn er interessante
kansen voor beleggers. Onder
13,10 zullen de beren zich
weer laten horen. Ondanks de
hoopvolle verbetering nog geen
omkeer in het koerspatroon.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Correctie binnen de uptrend is matig
De correctie die vanaf de 3,40
zone is ingezet, is vooralsnog erg
mild. Sterker nog, rond 3,12+, min
of meer gelijk aan de eerste Fibo
retracement, kan reeds worden
gebodemd. De witte candle van
vorige week stuurt hier op aan.
RSI doet ook mee. Deze week
echter weer een zwarte candle,
dus de bulls hebben het even
moeilijk.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Flink zwiepen tussen steun en weerstand
De bulls laten het deze week
wederom afweten. De horde
rond 47+ is taai en niet makkelijk
te nemen, zo lijkt het. De koer
valt zelfs terug onder de SMA
lijn, een verzwakking van het
technische beeld. Maar ik zie ook
de contouren van een trading
box, dus er is een kans dat bij
39+ wordt gebodemd. Komende
week een witte candle? Zo
ja, dan zijn er anticiperende
koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Philips - Dalende trend zorgt nog steeds voor lagere koersen
Lagere toppen, lagere bodems,
de 19+ steun bezwijkt, alle
indicatoren in de min, de
downtrend krijgt nog een
staartje. DBS blijft blauw, dus de
beren houden grip tot mogelijk
17,50, een brede steunzone
in 2014. Als er daar met een
overtuigende witte candle
wordt gebodemd dan zijn er
anticiperende rebound kansen.
Afwachten dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Start positieve trend, de stieren op dreef
Na enige aarzelingen lukt
het de bulls deze week om
boven de SMA lijn te prikken.
De indicatoren stuurden hier
reeds op aan, nu ziet het er
ook charttechnisch beter uit.
Er kan een positieve trend van
start gaan, mits de koers niet
meer terugvalt onder de SMA
lijn. Turbo Long posities ter
overweging, ondersteund door
de DBS. Cruciale steunstreep op
61,52 is ook van belang.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Veel vola met de beer aan zet
Op afstand gezien zie ik een
serie lagere toppen en lagere
bodems, met deze week een
vervolg van de downswing.
De indicatoren indiceren meer
berendruk, de koers kan zakken
naar de 45 zone. Maar ik zie toch
ook wel veerkracht bij de bulls.
Zou dit kunnen leiden tot een
dubbele bodem?
Als er Turbo Short posities
uitstaan, dan even strak
navigeren op dit vola-veld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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RELX - Bulls haperen bij de rode zone, correctie in gang gezet
“Doorstomen naar 29, dat was
de verwachting en dat is ook
gebeurd. Voor nu waakzaam
zijn bij de 29+ zone. Bij meer
signalen van topvorming toch
maar wat winsten afromen, dat
is de overweging”, zo schreef ik
vorige week. Welnu, berendruk
zwelt aan, er wordt een correctie
gestart richting de SMA lijn op
26+. DBS geeft een XL coaching
stip, dus restant Turbo Long
posities verder afbouwen, zo
luidt de coaching overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Shell PLC - Vervolg uptrend, de bulls op weg naar 28+

Er is een mooi proces van
hogere toppen en hogere
bodems gaande met thans een
upswing die de koers naar 28+
kan stuwen. Alle indicatoren in
de plus, Turbo Long posities zijn
gerechtvaardigd, aldus de DBS
indicator. De TTL Setup staat
reeds uit. We wachten op de
eerste signalen van topvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Down status zorgt voor lagere koersen
Deze week blijft de berendruk
aanwezig in de actuele Down
fase. Mogelijk dat rond 30,00
steun wordt gevonden, maar dat
doet het tij niet keren.
Vooralsnog oogt alles redelijk
negatief, dus maar eens bezien
tot hoever de beren zullen reiken
en wanneer het tijd wordt voor
een rebound.
Turbo Short posities mogen
worden aangehouden, aldus de
DBS.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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UMG - Zwarte candles op een verkrappend speelveld
Charttechnisch zie ik lagere
toppen en hogere bodems,
dus een verkrapping van het
speelveld met thans een
downswing in ontwikkeling. De
krijtstrepen liggen op afstand, er
is dan ook veel bewegingsruimte.
De beren kunnen zakken naar
20+ met daarna 17+.
Ter overweging om rebound
posities verder af te bouwen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unibail Rodamco - Veel turbulentie met aanzwellende berendruk
Deze week opnieuw een stevige
berentik, waardoor de rebound
overgaat in een downswing. RSI
ketst af tegen de 50-lijn, hetgeen
berendruk kan aanwakkeren.
Oppassen dus voor de beer, die
de kans krijgt de dalende trend
te hervatten. De indicatoren
geven reeds een ES coaching
overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Stabilisatie in afwachting van een nieuwe koerssprong
Vanaf de recente top op
48+ (spike beweging) is een
correctie gestart die de koers
kan terugbrengen naar de 45+
zone. Het mag worden gezien
als pullback om binnenkort een
hogere bodem te plaatsen op
of boven de SMA lijn. Dan zijn
er nieuwe of additionele Turbo
Long kansen. De pullback
heeft overigens nu het karakter
van een stabilisatie, best wel
interessant.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Wolters Kluwer - Veel gespartel, er dreigt een correctie
De bulls aan de leiding, maar
voor hoe lang nog? Deze
week een zwarte candle (BEE
patroon) in swing -1 en een licht
afzwakkende RSI. Opmaat voor
een extra aanloop binnen de
trend? Even dippen naar 98 tot
96? Bij meer haperingen dan
ook overwegen om koopposities
(deels) af te romen, de DBS
onderstreept dit ook met zijn XL
coaching stip.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Het dilemma van de chart en de indicator

Om tot een verantwoorde beleggingsbeslissing te komen moet je
analyses uitvoeren en een scenario optuigen. Daartoe heb je, wat
de technische analyse betreft, twee soorten instrumenten tot je
beschikking, te weten de grafiek en diverse indicatoren. Maar hoe zet
je deze in? Twee trajecten, welke kiest u?
Objectieve metingen gaan voor subjectieve waarnemingen
Met diverse indicatoren kun je objectief metingen doen inzake trend
en sentiment. Ik zal deze indicatoren verder niet benoemen, die kent u
vast wel. Nadeel van een indicator is veelal het ‘lagging’ karakter (‘Wat
is geweest?’). Je ziet eerst een wijziging in het koersbeeld, daarna
zie je dit terug in de indicatoren. Dit komt omdat een indicator vrijwel
altijd een indirecte visualisatie van marktgedrag is. De koers of prijs
ondergaat een bewerking, waarna een indicatorwaarde tot stand
komt. Je kunt ook stellen dat het werken met indicatoren reagerende
acties in de hand werkt. Na de indicator analyse kan er altijd een
subjectief sausje over het scenario worden gegoten om het plaatje te
completeren. Kortom, eerst de indicator, dan de chart.
Chart is leidend, indicatormeting als bevestiging of filter
Een grafiek is per definitie ‘leading’ (‘Wat gaat komen?’), omdat het
een directe visualisatie van marktgedrag behelst. De kale grafiek geeft
direct weer, dus zonder vertraging, hoe het is gesteld met trend en
sentiment. Als je in staat bent dit juist te beoordelen, je kunt een grafiek
goed duiden, dan heb je een voorsprong t.o.v. de indicator analist.
Je kunt daarbij zogenaamde charting tools inzetten, zoals trendlijnen,
trendkanaallijnen, koerspatronen, Fibo grids, steun- en weerstand
algoritmes en meer hulpmiddelen om het plaatje goed te kunnen
duiden. Dit zal heus wel enige lagging met zich meebrengen, exact op
de bodem kopen en op de top verkopen is er niet bij, maar het leading
karakter van de chart overheerst, waardoor er ook meer anticiperende
acties opgetuigd kunnen worden. Als de chart bevindingen met
bijbehorende acties direct of aansluitend worden bevestigd door de
indicatoren, dan gaan subjectiviteit en objectiviteit goed samen.
Kortom, eerst de chart, dan de indicator.
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Een chart is leading.....

Afbeelding 1

Een indicator is lagging....

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 34, 26 augustus 2022

Aalberts - Lagere toppen en lagere bodems, komen de bulls nog terug?
Formeel is er sprake van
een dalende trendfase, alle
indicatoren bevestigen dit. De
beren kunnen doordrukken naar
krap 35,00, daaronder een extra
impuls naar 27,00. Boven 42,00
kan het charttechnische beeld
opklaren.
Vooralsnog geen zicht op Turbo
Long kansen. Short posities
mogen worden aangehouden
zolang de indicatoren dit
onderschrijven.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Arcadis - Licht negatief sentiment
Met alle indiatoren in de
min staan de beren aan het
roer, maar de neerwaarste
koersbeweging is vooralsnog
mild. Het speelveld wordt
begrensd door krap 31 steun
en krap 38 weerstand. Maar
eens bezien of de beren
kunnen doorpakken richting de
steunstreep. Bescheiden Turbo
Short posities zijn volgens de
DBS indicator gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Brunel - Aanzwellende berendruk, blijft de grillige trading range intact?
Al maandenlang beweegt de
koers zijwaarts in een grillige
trading range met onduidelijke
krijtstrepen. Deze week wordt
geprobeerd onder uit de range
te breken. Als dit overtuigend
gebeurt met bevestiging vanuit
de indicatoren, dan loert een
afdaling naar 7,00 om de hoek.
Vinger aan de pols derhalve als
er koopposities uitstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 34, 26 augustus 2022

Heijmans - Zwoegende stieren proberen de beren te remmen
Binnen de dalende trendfase
doen de bulls hun uiterste
best om rond de 10+ zone te
overleven. Daar bodemen zou
een dubbele bodem kunnen
opleveren als opmaat voor een
rebound naar circa 11,50. Als
de koers daarentegen onder
10+ duikt, dan krijgt de trend
een nieuwe impuls met zicht op
wellicht de 7+ zone. Al met al
voldoende reden om even de kat
uit de boom te kijken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sligro - Beren aan de leiding, hoe lang nog?
Lagere toppen en lagere
bodems, alle indicatoren in de
min, de Down status is valide.
Voor trendbeleggers geen
mooi speelveld, zij hebben hier
niets te zoeken. Wellicht dat
koopjesjagers in actie kunnen
komen als de RSI binnenkort
bodemvorming aankondigt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

WDP - Aanzwellende berendruk, dalende trendfase intact
Langzaam maar zeker vergroten
de beren hun grip. Deze week
mogelijk de swingteller naar -1,
waardoor de lagere top op 34+
wordt bevestigd. Verder onderuit
naar 28,50 is goed mogelijk,
de DBS indiceert dit ook. Niet
eerder dan bij een hogere
witte candle kan de berendruk
afnemen. Vooralsnog dus kansen
voor Turbo Short spelers.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 34, 26 augustus 2022

Essilor Luxottica - Balanceren tussen het daily en weekly koersgemiddelde
Na het plaatsen van de dubbele
bodem is de koers aanbeland
rond de zone 160, waar tevens
de weekly SMA noteert. Boven
de zone die de koers al enkele
weken in haar greep houdt, ligt
er ruimte voor een klim naar
172+ en wellicht de topzone
190. Bij verkoopdruk is er echter
sprake van afronding van een
pullback en ligt een afdalling
naar 130+ voor de hand. Voor
nu zijn rebound posities nog
gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ferrari - Extra aanloop
Voor de derde keer is er nu getopt
rond 210/215. Een lichte terugval
is zichbaar met een reactie van
de markt rond 200, net boven
de weekly SMA lijn in de vorm
van een magere witte candle.
Wellicht is er sprake van een
extra aanloop om vervolgens
de 215 opwaarts te doorbreken.
Offensieve spelers blijven
derhalve Turbo Long posities
prefereren maar navigeren strak
nu de swingteller in de min draait.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Kering - Mooi herstel patroon
Een interessant koersbeeld voor
Kering, de huidige opmars heeft
veel gelijkenis met de opmars
van vorig jaar september. Het
zal er vooral om spannen of de
zone rond 600 opwaarts wordt
doorbroken. Vooralsnog krijgen
anticiperende reboundposities
de voorkeur zolang de koers
boven ruwweg 500 noteert.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties

= kans,

= bedreiging
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EUR/USD - Vervolg van de dalende trend
De trend is nog overtuigend
neerwaarts, desondanks is er
regelmatig wat herstel zichtbaar.
Zo werd recent de dalende
daily SMA en de oude bodem
aangetikt op krap 1.04, waarna
de dalende trend weer een
vervolg kreeg richting de steun
op 0.9952. Voor nu bezien of
de US Dollar het sterkst blijft en
de recente bodem neerwaarts
wordt doorbroken. Turbo
Shorts kunnen dus worden
aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

GBP/USD - Afdaling tot aan de steunzone
Rond 1.2300 werd een hapering
zichtbaar waarna de US Dollar
weer een stuk sterker werd.
Inmiddels heeft de koers de
steunzone 1.1760 aangetikt en
verschijnt er een magere candle.
Turbo Short posities kunnen nog
worden aangehouden tot er meer
signalen van bodemvorming zijn
met hogere koersniveaus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Vervolg van de afdaling
Na een herstelfase werd de
zone rond 160 aangetikt en
verschenen er weer zwarte
candles op de kaart. Op dit
moment is een test van de
zone rond 150 zichtbaar, daar
ligt een potentiële steunzone.
Desaltniettemin blijven Turbo
Short posities gerechtvaardigd
tot er meer signalen van
bodemvorming zichtbaar zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

16

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - Grondstoffen

= kans,

= bedreiging
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Goud - Tussen hoop en vrees
Recent werd een lagere top
geplaatst op 1.824+. Inmiddels
is wat prille bodemvorming
zichtbaar rond 1.750, beter
zichtbaar op de daggrafiek.
Wellicht een voorbode van de
markt voor hogere niveaus,
maar pas boven de zone 1.850
is er sprake van een significante
verbetering. Het Dashboard
staat nog in de min, maar een
positie aan de zijlijn is tevens
gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Hogere bodem in de maak?
Binnen de afdalilng is wat
herstel zichtbaar. Een kleine
witte candle tekent zich af op de
weekgrafiek. Een opleving kan
dan ook van start gaan. Er ligt
in ieder geval ruimte richting 20,
maar pas boven 21 is er sprake
van een omkeer in het dalende
koerspatroon. Voor nu wellicht
Turbo Short posities dus goed
monitoren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BrentOil future - Veert op vanaf de steunzone
De afgelopen weken beweegt de
koers tussen 89+ en 105+ met
een neerwaartse ondertoon. Nu
vanaf de steunzone rond 89+
een sterke witte candle wordt
geplaatst kunnen Turbo Short
posities wellicht beter worden
afgebouwd. Het lijkt echter nog
wat te vroeg voor Turbo Long
posities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Disclaimer
Nico Bakker 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.
Lees hier de disclaimer ten aanzien van beleggingsaanbevelingen die
op dit document van toepassing is: https://www.bnpparibasmarkets.nl/
disclaimerbeleggingsaanbevelingen.
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