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Ondanks een positieve ondertoon op de aandelenmarkten is een 
onderhuidse spanning voelbaar, gevoed door allerlei randverschijnselen. 
Hierdoor zijn aarzelingen zichtbaar in bullenparades, verschijnen her en 
der toppatronen en worden rode strepen aangetikt. Dit alles zorgt voor een 
‘Bedrukte euforie” en ook wat angst bij beleggers. Dan komt het er op aan 
om de grafiek te vertrouwen en de verwachte route te blijven volgen. 

Chart Navigator 
20 september 2019

Money Management
Als ik de koersbewegingen zie en de 
Dashboard rangen en standen consulteer, dan 
kom ik tot de conclusie dat je als belegger 
thans Money Management moet toepassen. 
Pas de omvang van je positie aan naarmate 
het actuele scenario aan kracht inboet. Verklein 
je positie bij bedrukte euforie, laat je niet 
verrassen. 
Elke week leg ik zes Midkap- of  
Smallcapfondsen op de analysetafel om hun 
conditie nader te duiden. Ik kies deze keer voor 
AirFrance/KLM, Aperam, Boskalis, Pharming, 
TKH Group en TomTom. Hoe is het op deze 
velden gesteld met de bedrukte euforie? Of  
gaan de bulls nog stevig aan de leidng?  
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum 
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten op 
het thema van deze week. Ik analyseer trend 
en sentiment, spanning en ontspanning op de 
charts van Bekaert, Cofinimmo en Umicore. Is 
daar een bedrukte euforie merkbaar, hetgeen 
tot ingrijpende acties leidt? 
Op de intermarket speelvelden is er 
voldoende te beleven. EuroDollar heeft last 
van aanhoudende berendruk, Goud en zilver 
tonen wispelturig koersgedrag, Brentoil zwiept 
alle kanten op, wat een turbulentie, en de Euro 
Bundfuture staat in een milde correctiestand 
binnen zijn solide uptrend. 

U weet ongetwijfeld dat ik actief  communiceer 
met mijn Followers via @TheDailyTurbo. Als 
ik dan een coaching tip of  een technische 
bevinding presenteer die het goed doet, de 
spelers gedragen zich er naar, dan krijg ik 
veelal de goed  bedoelde reactie “Goed gezien 
hoor!” Maar is deze kreet gerechtvaardigd? 
Deels wel, deels niet. Laat ik in de TA 
vraagbaak van deze week genuanceerd 
uiteenzetten wanneer wel en wannneer niet 
“Goed gezien” een juist geplaatste opmerking 
is. Lees het proza en oordeel zelf. 

Nominaties CashCowAward
Ik ben genomineerd voor een CashCow Award 
in de categorie “Beste beleggingsexpert”. 
Samen met 4 andere ‘goeroes’ zal op 27 
september tijdens de BeleggersFair kenbaar 
worden gemaakt wie de trofee mee naar 
huis mag nemen. Ik hoop uiteraard dat u 
op mij stemt! Ook BNP Paribas Markets is 
genomineerd en wel als beste aanbieder 
van hefboomprodukten. Hun Turbo’s en 
Boosters worden in de markt uitstekend 
ontvangen, mede dankzij de ondersteuning  en 
kennisoverdracht van het BNP Paribas Markets 
team. Klik hier om uw stem uit te brengen. 

 Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.cashcow.nl/genomineerden-cashcow-awards-2019-zijn-bekend/
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AEX-Index® - Bulls op stoom

Op de weekkaart is de Up status valide 
dankzij de mooie prestatie van de bulls. 
Zij hebben inmiddels vier witte candle’s 
geplaatst boven de SMA lijn, met de 
swingteller deze week naar +4.  Steun en 
weerstand liggen op ruime afstand, dus 
zowel beer als stier hebben voldoende 
bewegingsruimte, waarbij de bulls nog 
steeds het voortouw nemen, zij kunnen 
opstomen naar 587. De opwaartse 
beweging is fel, dus wat tegengas van de 
beer is goed mogelijk. Wellicht pas bij 587.

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers ligt de 
grafiek er goed bij, koopposities mogen 
worden aangehouden.  

DAX® index - Weerstand nabij

Vanaf de steunzone rond 11.500+ is een 
flinke rit zichtbaar met sterke witte candles 
binnen de brede trading range tussen 
11.500 en 12.600. De indicatoren laten 
positieve rangen en standen zien, dus de 
Up conditie is valide op het Dashboard. 
Toch ligt in dit gebied wel topvorming op 
de loer. Vooralsnog is er nog geen echte 
verkoopdruk zichtbaar maar het momentum 
neemt wel wat af. Het wordt dus ‘breken of 
draaien’ rond het potentiële kantelpunt.

Conditie: Up.
Coaching: Turbo Long posities zijn 
gerechtvaardigd zolang de swingteller 
positief staat en de candles wit kleuren. Bij 
topvorming wellicht wat winsten afromen.

Chart Navigator - Indices      week 38 - 20 september 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Dalende toppenlijn

De contouren van een trading range 
zijn zichtbaar waarbij de onderkant 
van de range op afgerond 3.390 ligt en 
de bovenkant in de zone rond 3.800+ 
punten. Er is echter ook sprake van enige 
verkrapping van het speelveld aangezien er 
lagere toppen worden geplaatst. De week 
is gestart met een zwarte candle maar op 
moment van schrijven is de candle neutraal. 
Mogelijk volgt enige correctie richting de 
SMA zone. Voor nu dus volgen of er meer 
verkoopdruk zichtbaar wordt rond de 
dalende toppenlijn.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Bij meer verkoopdruk 
mogelijk wat winst nemen.

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 - Kantelpunt nabij

Vanaf de steun op 2.822 is een sterke rit 
zichtbaar richting de weerstand op 3.027 
punten. Het momentum neemt zichtbaar 
wat af. De bulls hebben moeite de horde te 
passeren en het betreft dan ook een All time 
high. De haperingen zijn tevens zichbaar 
in de RSI waar enige negatieve divergentie 
opduikt maar de swingteller staat nog in de 
plus. Daardoor is de Up conditie nog valide 
op het Dashboard. Al met al een belangrijk 
kantelpunt. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
voor trendbeleggers. Even oppassen bij 
3000+. 

DOW JONES index - Toppen of doorstomen?

Op het middellange termijn speelveld is 
een duidelijk proces van hogere toppen en 
hogere bodems gaande boven een licht 
opkrullende SMA lijn. Anders gezegd, de 
Up status is valide, de bulls gaan aan de 
leiding. Maar wat gaan ze doen bij de rode 
streep op 27.398+? Daar toppen voor een 
dubbele top of doorstomen naar hogere 
niveaus? ‘Breken of draaien’ is het bekende 
motto. De indicatoren bieden ruimte voor 
een uitbraak, hetgeen de trendmatigheid 
wel ten goede komt. 

Conditie: Up.
Coaching: de UP status rechtvaardigt het 
aanhouden van koopposities. Wel vinger 
aan de pols bij afgerond 27.400. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 38 - 20 september 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Terug aan de top

De weerstandzone op krap 3.600 is 
inmiddels bereikt na de flinke rit vanaf de 
steunzone rond 3.250. Na drie flinke witte 
candles op rij waren er wat lichte haperingen 
zichtbaar aan de start van de handelsweek 
maar inmiddels kleurt de candle weer wit. 
Het wordt ‘keren of passeren’ voor de index 
aan de bovenkant van de tradingrange. De 
bulls moeten dus op hun tellen passen, of 
juist een tandje bijschakelen. Hoe het ook zij, 
enige behoudendheid rond de weerstand 
lijkt op zijn plaats. Desondanks blijft de Up 
conditie valide op het Dashboard.

Conditie: Up.
Coaching: Turbo Long posities kunnen 
worden aangehouden zolang de swingteller 
in de plus staat.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 38 - 20 september 2019

ABNAMRO - Mooie herstelpoging

Er wordt deze week mogelijk een 
vierde  witte candle toegevoegd aan het 
koersverloop, dus er worden pogingen 
ondernomen om verder te herstellen, mede 
gezien de +3 stand op de swingteller.  Een 
rebound ofwel opleving richting de oude 
bodemzone rond 18,00 is in volle gang. 
Letwel, het is een opleving binnen de 
downtrend, dus in de buurt van de SMA lijn 
wordt het oppassen voor topvorming met 
aansluitend een vervolg van de dalende 
trend. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden. Stel op tijd de winsten veilig 
als de beer dreigt toe te slaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Bulls aan de leiding

Onlangs werd een pullback afgerond op 
krap 33,00, nipt boven de SMA lijn, waarna 
een uptrendfase van start ging. De serie 
hogere toppen en hogere bodems werd 
vervolgd, nu keurig begeleid door de 
swingteller en RSI, waardoor de Up status 
valide is op het Dashboard. De weg naar 
niveaus rond 43+ staat open, voldoende 
ruimte om een mooie bullenparade te laten 
zien, met tussendoor mogelijk een kleine 
pauze.  

Conditie: Up. 
Coaching: trendvolgers zien hun 
koopkansen, de grafiek ligt er voor hen 
prima bij. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Moeizaam bodemproces

De trading range blijft valide, maar de 
bulls moeten alle zeilen bijzetten om de 
bandbreedte bij 608 intact te laten. Lukt 
dat niet, dan dreigt een terugval onder 
de steunzone. Vooralsnog een uiterst 
moeizaam bodemproces, waarin de bulls 
het wel blijven proberen, maar telkens een 
tik op de neus krijgen van de beer. Ben 
benieuwd wanneer de stier een stevige trap 
uitdeelt waardoor de beer afdruipt. 
  
Conditie: Correctie.
Coaching: het steunscenario op 608 
verloopt moeizaam, dus hou eventuele 
koopposities maar bescheiden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 38 - 20 september 2019

Akzo Nobel - Voorzichtige UP status

“Het ziet er dan ook naar uit dat de 
bulls zich  voorbereiden op een nieuwe 
actie beweging om daarmee de trend 
te hervatten”, zo besloot ik onlangs mijn 
commentaar. Welnu, het gaat moeizaam, 
maar met de swingteller op een magere +2 
en een licht opkrullende RSI is formeel de 
UP status een feit. De kleur van de candle 
gooit nog wat roet in het eten, waardoor de 
stierenrit hapert. Volgende week een mooie 
witte candle zou niet misstaan. Maar eens 
bezien of de bulls dit oppikken. 

Conditie: Up.
Coaching: de Up status rechtvaardigt het 
innemen van koopposities. Bij witte candles 
additionele kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Stieren raken vermoeid

De bulls zijn al enkele weken druk doende 
met een mooie parade, maar het wordt 
nu tijd voor topvorming en afronding van 
de upswing. De rode streep op 22,95, 
swingteller op +9 en de RSI vrijwel tegen 
de OB-lijn zijn hiervoor verantwoordelijk. 
Toppen tegen 23,00 om daarna te dippen 
naar niveaus rond 22 tot 21, dat zou het 
meest waarschijnlijke scenario moeten 
zijn. Of gaan de bulls verrassen met een 
doorbraak? De indicatoren sturen hier in 
ieder geval niet op aan. 

Conditie: Up.
Coaching: trendvolgende beleggers passen 
op voor mogelijke topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Bulls zetten door

Deze week herstellen de bulls zich opnieuw 
met een witte candle,  nu met een +2 stand 
op de swingteller. Terug naar 3,80 tot 
wellicht 4,0 zou een logische rebound zijn. 
Dan wordt de onderkant van een recente 
trading range als nieuwe weerstand getest. 
Als deze test succesvol verloopt, kunnen 
de beren hun pad vervolgen richting de 
eerste steunstreep op 3,28+. Slechts 
en alleen bij koersvorming boven 3,80 
kunnen de bulls hun grip verder vergroten. 
Vooralsnog gaan ze aan de leiding. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebounders mogen hun posities 
aanhouden richting de 4,00. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 38 - 20 september 2019

ASR Nederland - Mooie rebound

Na bodemvorming rond 30,00 werd met 
een aantal witte candles een scherpe ofwel 
volatiele rebound ingezet. De bulls stomen  
op richting de SMA lijn die op 35,50 in het 
veld ligt. Iets lager ligt de Fibo grid waarin 
getopt kan worden, waardoor de serie 
lagere toppen en lagere bodems in stand 
blijft. Kortom, de bulls nog even aan zet, 
daarna groeit de kans dat de beren het 
stokje overnemen om de dalende trendfase 
in stand te houden. Deze week mogelijk al 
de eerste aanzet hiertoe. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: countertrend spelers houden 
de vinger aan de pols, zij zoeken naar een 
moment om winst te nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Rebound zwakt af

Recent is er gebodemd op 11,20, opnieuw 
een lagere bodem in de downtrend, 
waarna een dapper herstel volgde. Maar 
het herstel dreigt al weer op te drogen 
in de 14+ zone, mede gevoed door een 
afketsende RSI tegen de OB-lijn. De rode 
streep op 16,48 lijkt een brug te ver. Gaan 
de beren de dalende trend vervolgen? Of 
wordt er mogelijk een rechter schouder 
geplaatst van een H&S omkeerpatroon? Al 
met al een spannende fase. 

Conditie: Support / Rebound
Coaching: enige terughoudendheid is op 
zijn plaats nu niet geheel duidelijk is wat de 
spelers van plan zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Bulls sterk aan de leiding

Deze week doen de bulls opnieuw wat 
wij van hen verwachten, namelijk met een 
witte candle doorstomen om de trend 
te vervolgen. Alle indicatoren in de plus, 
dus de UP status is valide.  Er is thans 
alle ruimte om een nieuwe hogere top 
te plaatsen. De spelers bevinden zich 
hierbij op ‘uncharted territory’, geen route 
paaltjes boven in het veld, dus navigeren 
op de indicatoren. We zullen zien waar er 
binnenkort wordt getopt. De afstand met de 
SMA lijn groeit wel aanzienlijk. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers doen goede 
zaken. Zij wachten nu op signalen van 
topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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DSM - Correctie

“Maar de bulls haperen bij de rode 
streep op krap 116,00. Lichte aarzeling 
of aanzwellende topvorming waardoor er 
een dubbele top dreigt en daarmee een 
verzwakking van de trend? Koersvorming 
in een trading range tussen 106 en 116?”, 
zo schreef ik vorige week. Deze week iets 
meer duidelijkheid door de zwarte candle 
en de swingteller naar -1. Anders gezegd, 
de correctie is gestart, druk op 106,20 
wordt opgevoerd. Daarna mogelijk naar de 
SMA op 93. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: verzilver wat winst en wacht op 
nieuwe koopkansen binnen de uptrend. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Milde correctie

“Maar de inmiddels gestarte correctie valt 
reuze mee, kleine candles met een dalende 
RSI kunnen de koers terugdrukken naar de 
Fibo grid op krap 136,00. Maar eens bezien 
tot hoe ver de correctie kan reiken”, zo 
schreef ik onlangs. Welnu, met de nodige 
wispelturigheid houden de beren een 
milde correctie in stand. Zwarte candles, 
swingteller op -6, licht dalende RSI, alles 
wijst op een correctie naar de Fibo zone. 
Mogelijk een gapfill, maar dan wordt het tijd 
dat de bulls terugkeren in de arena. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: uitzien naar nieuwe koopkansen 
in de Fibo zone, zo luidt de coaching 
aanbeveling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Bulls in Up status

Recent werd er met een spike bodem 
steun gevonden op de eerste Fibolijn op 
krap 92,00, waardoor de correctiefase 
kon worden afgerond. Aansluitend werden 
er witte candles geplaatst met inmiddels 
positieve rangen en standen bij de 
indicatoren. Anders gezegd, de Up status 
is valide, de trend kan worden vervolgd. 
Een eerste horde ligt op 100+, daarna komt 
103+ in beeld, twee uitdagende passages 
voor de bulls. Houden ze vol?

Conditie: Up.
Coaching: voor trendvolgende beleggers ligt 
de grafiek er uitdagend bij, zij mogen met 
Turbo’s Long de bulls ondersteunen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 38 - 20 september 2019

ING - Pas op voor de beer

In mijn vorige commentaren beschreef ik 
de kans op een rebound vanaf de 8,20 
zone richting de SMA op krap 10,00. 
Welnu, u ziet op de chart dat de bulls 
uitstekend presteren, zij stuwen de koers 
omhoog, swingteller in reboundstand en 
de RSI tegen de 50-lijn. Maar wat gaat er 
gebeuren bij de dalende SMA lijn? De trend 
is immers neerwaarts, de opleving kan 
worden afgerond met een nieuwe lagere 
top. De candle van deze week kleurt zwart, 
eerste indicatie van topvorming dus. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebounders realiseren zich dat 
topvorming aanstaande kan zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Nieuwe uptrend

Na de forse koersdaling tot afgerond 59,00 
volgde logischerwijs een reactie die vorige 
week naadloos overging in een breakout 
beweging. Swingteller deze week naar +2, 
dus de Up status blijft valide, ondanks de 
zwarte candle. Anders gedefinieerd, de dip 
naar 59,00 was een slippertje van de stier, 
zij revancheren zich uitstekend, ze mogen 
opstomen naar de 80+ zone. Nu dus een 
kleine tegenaanval van de beer, maar de 
vooruitzichten blijven positief zolang de 
koers boven de SMA noteert.

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers mogen 
aanhaken, de Up status rechtvaardigt het 
innemen van koopposities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bulls houden stand

Al geruime tijd is er sprake van een 
positieve ondertoon, getuige de serie 
hogere toppen en hogere bodems, alsook 
koersvorming boven een fier opkrullende 
gemiddelde lijn. Alle indicatoren in een 
plusstand, dus de UP status is valide. Met 
de nodige turbulentie kunnen de bulls 
opstomen naar 2,92+ om daarboven 
een hogere top te plaatsen. Dat is het 
meest waarschijnlijke scenario. Onder 
2,72 vervagen de positieve vooruitzichten 
enigszins. 

Conditie: Up. 
Coaching: hou rekening met corrigerende 
berentikken als er koopposities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Mooie upswing

Er wijzigt vooralsnog niet veel in het 
technische beeld. De bulls plakken er 
deze week mogelijk een witte candle bij, 
waardoor zij hun parade netjes vervolgen. 
Swingteller op +4, RSI nog niet op OB 
terrein, dus er is meer stijgingsruimte. 
Maar tot hoever kunnen de bulls reiken? 
Ze bevinden zich immers op ‘uncharted 
territory’. De kleur van de candle, alsook de 
indicatoren moeten aangeven wanneer het 
tijd wordt voor een top. Navigeren op de 
meters dus. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden en bij 
signalen van topvorming overwegen om wat 
winsten veilig te stellen. 

NN Group - Turbulente rebound

Vorige week een superlange witte candle, 
een geweldige stierensprong, waardoor de 
overspannenheid onder in het veld direct 
werd weggepoetst. Rebound gaande, 
maar houden de bulls dit vol? De Fibo zone 
is inmiddels gehaald, maar er is ruimte tot 
34+, gelijk aan de licht dalende SMA lijn. 
Daar toppen zal de dalende trend valideren 
en de beer de gelegenheid geven de koers 
weer omlaag te drukken. Voor nu eerst de 
rebound volgen. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebound spelers houden de 
vinger aan de pols om hun positie mogelijk 
te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Lastige overgangsfase

Vorige week werd met een solide witte 
candle een breakout beweging in gang 
gezet als eerste stap in een nieuwe 
uptrendfase. Deze week een kleine 
hapering bij de bulls, geen probleem, 
een korte adempauze. Mogelijk meteen 
al een pullback naar 44,00 om daar te 
bodemen en de recente trendbreuk te 
valideren. Charttechnisch oogt het nog niet 
superpositief, want ik zie lagere toppen en 
lagere bodems. De volatiliteit is daarbij ook 
groot, dus geen makkelijk speelveld. 

Conditie: Up.
Coaching: een turbulent positief getint 
speelveld, twee handen aan het stuur als er 
koopposities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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Royal Dutch Shell - SMA strijd

 Met een mooie sprong voorwaarts wordt 
de koers tegen de SMA lijn gedrukt. De 
rebound krijgt hierdoor een stevige impuls, 
maar gaat er ook een trendbreuk komen, 
dat is thans de vraag. De SMA fungeert in 
dit geval als dynamische trendlijn en zou 
er op 26,50 getopt kunnen worden. De 
RSI raakt de 50-lijn, hetgeen eveneens 
weerstand oplevert. Het is nu echt een 
kwestie van afwachten wat er verder gaat 
gebeuren bij de gemiddelde lijn. Wordt 
vervolgd. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: spannende fase bij de SMA lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Nerveuze koerssprongen

In mijn vorige commentaar omschreef ik al 
het grillige karakter van de uptrendfase. Op 
zich wel een proces van hogere toppen en 
hogere bodems, maar wel met lange spriet 
candles. Deze week proberen de stieren 
weer een stap te zetten. Swingteller schiet 
in een plusstand, RSI maakt een scherpe 
draai, de steunstreep op 20,30 houdt hen 
in de race. Boven in het veld ligt een rode 
streep op 22,50, een spike-top. Maar eens 
bezien of de bulls deze lijn gaan opzoeken. 

Conditie: Up.
Coaching: lastig navigeren op dit nerveuze 
speelveld. Per saldo zijn koopposities 
gerechtvaadigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Takeaway  - Tikkie terug

“Een kanttekening is wel de groeiende 
negatieve divergentie op de RSI. Daarom 
deze week wellicht een zwarte candle 
als eerste aanzet voor een correctie?”, zo 
besloot ik onlangs mijn commentaar. En zie, 
de beren slaan opnieuw toe met een zwarte 
candle, swingteller verder in een minstand 
en de RSI nu onder de 50-lijn. Een flinke 
berentik waardoor de koers kan dippen 
naar de Fibo lijn op krap 72,00, mogelijk iets 
lager naar 70+. Dan mogen de bullen weer 
terugkeren. Laat de beren maar uitrazen. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er voor trendbeleggers weer koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9721&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Steunscenario houdt stand

“Deze week wordt met een relatief lange 
witte candle het steunscenario kracht 
bijgezet, swingteller in rebound stand en de 
RSI bijna boven de 50-lijn geven duidelijk 
voeding aan de opmars van de bulls. 
Eerst door naar 133,50, daarna de SMA 
op 138 slechten om een trendomkeer te 
bewerkstelligen”, zo meldde ik vorige week. 
Ik hoef hier weinig aan toe te voegen, de 
bulls vervolgen hun rebound met wederom 
een witte candle. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden. Wel even oppassen of er bij 
133,50 wordt getopt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Spannende terugtest

Na het passeren van de 55 weerstand 
werd het voor de bulls wat lastiger om 
te navigeren, er staan immers geen 
routepaaltjes boven 55. Nu blijkt dat zij 
moeite hebben om door te stomen. Ze 
vallen terug naar de 55/54 zone, mogelijk 
om de oude weerstand als nieuwe steun te 
testen. Maar dan moeten ze komende week 
wel met een solide witte candle komen om 
aansluitend de trend te kunnen vervolgen. 
Al met al een spannende terugtest.  

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: het is wachten op 
bodemstampers om EL kansen aangereikt 
te krijgen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Wat een stierensprint

Vorige week meldde ik dat de spelers de 
spelregels van het Dashboard beleggen 
respecteren, zij vervolgen de uptrend met 
thans alle indicatoren in een plusstand. Een 
aanval op de spike-weerstand op 46,54 is 
goed mogelijk met 45,00 als tussen-horde, 
zo schreef ik. Welnu, deze week vervolgen 
zij met veel enthousiasme hun parade, 
waardoor ze bijna de spike weerstand 
raken. De RSI nadert de OB-lijn, dus 
topvorming lijkt aanstaande. 
 
Conditie: Up.
Coaching: de grafiek verbetert zienderogen 
voor trendbeleggers die vooralsnog hun 
koopposities mogen aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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U weet ongetwijfeld dat ik actief  communiceer met mijn Followers 
via @TheDailyTurbo. Als ik dan een coaching tip of  een technische 
bevinding presenteer die het goed doet, de spelers gedragen zich er 
naar, dan krijg ik goed  bedoeld als reactie “Goed gezien hoor!” Maar 
is deze kreet gerechtvaardigd? Deels wel, deels niet. Laat ik in deze TA 
vraagbaak uiteenzetten wanneer wel en wannneer niet “Goed gezien” 
een juist geplaatste opmerking is. Ik doe dit door een rubricering aan 
te brengen bij de uiteenlopende analyse technieken. Aan u de vraag 
bij welke rubriek “Goed gezien” daadwerkelijk van toepassing is. 

Objectieve indicatoren 
Een belangrijk onderscheid is die tussen objectieve en subjectieve 
metingen en bevindingen. Bij de objectieve indicatoren is het mogelijk 
om volledig neutraal, dat wil zeggen zonder enige vorm van emotie, 
koersbewegingen te volgen en te benoemen. Meten = weten is hierbij 
een belangrijk motto.  
De indicatoren kunnen hierbij worden ingedeeld in drie rubrieken. De 
eerste rubriek is die van ‘trendvolgende indicatoren’, ofwel metertjes 
die de richting en de kracht van de trend meten, zoals mijn 55 SMA 
trendmeter. De tweede rubriek is die van ‘Sentiment indicatoren’, die 
spanning en ontspanning in kaart brengen, zoals mijn Dynamische 
RSI. Derde rubriek is die van ‘Volume indicatoren’, die met volume 
metingen prijsbewegingen al dan niet bevestigen. Ik doe niets met 
volume indicatoren, ik meet ‘slechts en alleen’ prijsbewegingen. 

Subjectieve bevindingen 
Een subjectieve analyse kan worden gevoed door twee technieken. De 
eerste is het pure chart reading, waarbij je zelf  met lijnen en patronen 
scenario’s probeert op te tuigen. Je moet dit zelf  doen, goed je ogen 
gebruiken en alles juist interpreteren. De tweede techniek is die van de 
charting tools, ofwel hulpmiddelen die je kunt inzetten op de grafiek. 
De Fibonacci retracements zijn wel het bekendste voorbeeld. Ook 
Bollinger Bands genieten de nodige belangstelling. Je gebruikt de 
bevindingen van deze tools als aanvulling in de analyse. 

Bij de pure chart reading mag mijns inziens “Goed gezien” worden 
gebezigd. Het komt hier immers aan op eigen inzicht en interpretatie.

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

Goed gezien...

Goed gezien.....

Charting.....

Wolters Kluwer -  Stabilisatie fase

Deze grafiek toont hoe een uptrend er 
uit moet zien. Hogere toppen en hogere 
bodems met slechts een enkele terugval. 
Ook in de huidige turbulente beurstijd blijft 
de koersontwikkeling van Wolters overeind. 
Op het speelveld zijn thans twee niveaus 
van belang. Onder 61,97 kan een correctie 
van start gaan richting de SMA op 57+. 
Boven 67,30 daarentegen kan de trend 
worden vervolgd met het aanscherpen van 
ATH’s. Voor nu dus stabilisatie tussen rood 
en groen. 

Conditie: Up of Correctie. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Actie gewenst als de koers uit 
de stabilisatie breekt. 

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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AirFrance KLM -  Vervelende beren

Het is al een tijd lang kwakkelen en zeuren 
met de koers, daar komt deze week geen 
verandering in. Sterker nog, de bulls duiken 
onder de SMA lijn, swingteller een tandje 
lager naar -3 en de RSI onder de 50-lijn. De 
Down status verschijnt op het Dashboard, 
de beren willen het heft in handen nemen. 
Echter, ik zie lagere toppen en hogere 
bodems, dus een brede driehoek dat leidt 
tot een verkrapping van het speelveld. Het 
is dus zeer de vraag of de beren echt poot 
aan de grond krijgen. Spannende fase. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers ligt 
de grafiek er niet uitnodigend bij, een 
zijlijnpositie is te overwegen. 

Aperam - Keren of passeren

Mede gevoed door wat positieve 
divergentie op de RSI is een dappere 
rebound gaande richting de SMA lijn op 
26,60. Maar wat gaan de bulls doen bij de 
sleepkabel? Juist, keren of passeren. Met 
de mogelijk zwarte candle deze week en 
een afketsende RSI tegen de OB lijn lijken 
de partijen te kiezen voor de keer-variant. 
Mocht dit doorzetten dan is een vervolg van 
de downtrend met 20 en lager als haalbaar 
koersdoel een aannemelijk scenario.  

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebounders passen op voor 
topvorming, stel op tijd de posities veilig. 

Boskalis - Rem op de rebound

Dat de ondertoon negatief getint is behoeft 
verder geen toelichting denk ik. Binnen 
dit vaarwater werd er onlangs een spike-
bodem geplaatst op 16,48, gevold door 
een felle rebound die mogelijk opdroogt 
nipt onder de rode streep en SMA lijn rond 
21+ tot 22+. Hiermee zou opnieuw een 
lagere top worden geplaatst, waardoor de 
trend vervolgd kan worden. Niet eerder dan 
boven 22+ kan het tij keren. 

Conditie: Rebound / Support
Coaching: gezien de verwachte topvorming  
is enige terughoudendheid wel op zijn 
plaats. 

     = kans,  = bedreiging
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Pharming - Stieren op hol

Soms stelt een verwachte correctie niets 
voor. Korte pauze om daarna rap door te 
stomen naar hogere niveaus. Dit gebeurt 
momenteel op de grafiek van Pharming. 
Vorige week een stapje terug, deze week 
al weer een forse stierensprong. Er is veel 
stijgingsruimte tot mogelijk 1,50 tot 1,60. 
Onder in het veld ligt 1,10 als minimale 
steun, dus er is ruimte voor mogelijk een 
extra aanloop. Spanningsmeter RSI staat 
erg hoog, dus die extra aanloop is goed 
mogelijk. 

Conditie: Up.
Coaching: bulls hebben ruim baan, 
koopjesjagers doen goede zaken. 

TKH Group - Wat een turbulentie

De koers wordt flink heen en weer 
gezwiept, forse uitlagen tot 55,65 boven in 
het veld en 41,50 onderin. Deze week wordt 
mogelijk een wat kleinere candle geplaatst 
midden in de range, nipt boven de SMA lijn 
die op dit speelveld niet goed functioneert 
als trendvolgende indicator. Vertrekken 
vanaf de middenstip naar de groene lijn 
of de rode lijn, dat is thans de situatie met 
wellicht iets meer troeven in het bullenkamp 
gezien de stand van swingteller en RSI. 

Conditie: Up.
Coaching: koopjesjagers zien wel kansen 
op dit turbulente speelveld. 

TomTom  - Ritje zuidwaarts

Sinds begin juni dit jaar zijn de bulls met 
een stevige opmars bezig. In een kort 
tijdsbestek van 8 naar 11,80 is een mooie 
prestatie. Maar nu moeten de bulls toch 
wat terrein prijsgeven, getuige de zwarte 
candle van deze week in combinatie met 
de swingteller op -1. Afkoelen, corrigeren, 
een ritje zuidwaarts tot aan de Fibo zone 
op 9,96 tot 8,80, om daarna de trend weer 
te vervolgen, dat lijkt vooralsnog het meest 
waarschijnlijke scenario. We zullen zien tot 
hoever de beren kunnen reiken. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: trendbeleggers nemen even 
afstand en wachten op een nieuwe hogere 
bodem voor additionele aankopen. 
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Bekaert - Tussenliggende horde

Rond de voorliggende top op 26+ is op dit 
moment wat stabilisatie zichtbaar. De koers 
noteerde deze week kortstondig hoger 
maar is weer onder de ‘rode streep’ gezakt. 
De indicatoren staan in de plus dus de Up 
conditie is valide op het Dashboard. Bij een 
slotkoers boven 26+ is het aannemelijker 
dat de bulls kunnen doorstomen richting 
circa 30. Voor nu eerst de strijd rond de 
weerstand verder volgen. Gezien het wat 
onstuimige beeld, volgt bij zwarte candles 
mogelijk weer een afdaling richting de 
Fibonacci en SMA zone.

Conditie: Up. 
Coaching: zolang de candles wit kleuren zijn 
Turbo Long posities gerechtvaardigd.

Cofinimmo - Topvorming nabij?

Hogere toppen en hogere bodems 
kenmerken de weekkaart. De laatste 
significante bodem dateert van juni en 
noteert rond 110. Daarna ging het met 
voornamelijk witte candles richting krap 130. 
Daar is nu sprake van lichte haperingen, 
aangezien er een zwarte candle is gevormd 
en de koers voor de derde week op rij niet 
veel verder komt dan 129+. Pas boven 130 
krijg de uptrend een significant vervolg. Al 
met al is enige terughoudendheid op zijn 
plaats.
 
Conditie: Up. 
Coaching: mogelijk wat koopposities 
afbouwen of een trailingstop overwegen.

Umicore - Kantelpunt op de kaart

Vanaf krap 25 bereikt de recente opleving 
de SMA en 50% Fibonacci zone die 
tevens rond de voorliggende bodems 
ligt van begin 2019. Het komt er nu op 
aan voor de bulls. Boven de SMA gaat 
op het Dashboard immers een positieve 
overgangsfase van start. Dat is uiteraard 
niet zo zwart-wit, maar feit is wel dat 
de SMA de trend tot op heden keurig 
begeleid. Gezien de zwarte candle die 
in de maak is en spanningsmeter RSI in 
overboughtgebied, lijkt enige topvorming 
een realistisch scenario.

Conditie: Support 
Coaching: offensieve spelers kunnen 
reboundposities aanhouden, maar bewaken 
ze strak.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Geharrewar

GBP/USD -  Pond leeft verder op

De meerjarige lows rond 1.20 zijn recent 
getest en het Pond werd fors sterker 
waardoor witte candles de chart sieren. 
Deze week iets minder euforie voor het 
valutapaar, maar de rebound richting 
1,2600 is nog in volle gang. Op het 
Dashboard is de Support conditie valide. 
De bodems rond 1,2600 zorgen wellicht 
nog voor wat weerstand, daarboven ligt op 
1.2784 het volgende niveau dat samenvalt 
met het afvlakkende koersgemiddelde. Het 
Pond is op dit moment dus het sterkst.

Conditie: Support.
Coaching: offensieve spelers met Long 
posities kunnen ze aanhouden. Bij signalen 
van verkoopdruk wordt het wellicht tijd om 
winst te pakken.

Euro-Bund future - Mager wit

Ondanks de correctie die is ingezet blijft 
de uptrend intact. Recent werd wel het 
patroon van hogere weekly lows neerwaarts 
doorbroken, maar op de chart zijn nog 
wel hogere toppen en hogere bodems 
zichtbaar. Er ligt ruimte voor een correctie 
richting circa 170+, waar de voorliggende 
topzone ligt, maar het zou mij niet verbazen 
indien er eerder een hogere bodem wordt 
gevormd. De koers hangt net onder de 
daily SMA zone en er is een magere witte 
candle in de maak. Wellicht keren er meer 
beleggers terug voor een rit richting 177.

Conditie: Correctie.
Coaching: na een correctie mogelijk weer 
nieuwe koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Het beeld op de weekkaart blijft onstuimig 
met alle kortstondige dalingen en 
oplevingen. Een ‘kluwen’ van zwarte en 
witte candles. Charttechnisch is er sprake 
van een gematigd patroon van lagere 
toppen en lagere bodems onder een licht 
dalende SMA lijn. Door alle chaos schieten 
ook de indicatoren in de stress. Plussen en 
minnen wisselen elkaar af. Alles bij elkaar 
blijft er sprake van een lichte overheersting 
van de US Dollar. 

Conditie: Down.
Coaching: de trendbelegger zoekt zijn winst 
elders. Offensieve spelers wijken uit naar 
korte timeframes. 

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 38 - 20 september 2019

Goud - Daily SMA vangnet

Enige terugval is zichtbaar binnen het 
patroon van hogere toppen en hogere 
bodems op de weekgrafiek. De oude 
topzone 1.450/1.460 kan als vangnet 
fungeren, al stabiliseert de koers op dit 
moment boven de daily SMA zone. De 
indicatoren bevestigen de correctiestand. 
Voor nu dus bezien of de bulls de trend 
kunnen vervolgen of nog wat ruimte geven 
voor een verdere afdaling. Al met al is het 
beeld positief zolang er hogere toppen en 
bodems worden neergezet. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: na de dip volgen nieuwe Turbo 
Long kansen. 

Zilver -  Stabilisatie na terugval

Recent werd de oude high van 2017 op krap 
20 aangetikt met een grote spike candle met 
zwarte body. Enige terugval volgde maar de 
koers blijft aardig hangen, net boven 17,50. 
De swingteller registreert nog een upswing 
en spanningsmeter RSI keer neerwaarts 
vanuit overbought gebied. Een verdere 
terugval past charttechnisch wel in het 
plaatje, maar met het recente tempo van de 
bulls is het de vraag of een diepere correctie 
er wel komen gaat. Al met al een positief 
plaatje met een kleine waarschuwing voor 
een verdere terugval. 

Conditie: Up. 
Coaching: nieuwe koopkansen na een 
correctie.

BrentOil future - Volatiel 

Het patroon van lagere toppen en lagere 
bodems is opwaarts doorbroken. Met een 
Gap is de koers flink hoger gezet waarbij 
de dalende SMA lijn tevens opwaarts is 
doorbroken. De indicatoren meten positieve 
rangen en standen. Indien de weerstand 
rond 72+ wordt gepasseerd ligt er ruimte 
vrij tot de top op 83+. Wellicht dat er nog 
enige afkoeling volgt richting de SMA lijn ter 
validatie van de uitbraak. Gezien de terugval 
lijkt het daar nu wel op. Ondanks de flinke 
koerssprong laten de OBOS banden nog 
geen toename zien van de volatiliteit. Voor 
nu de bulls blijven volgen. 
 
Conditie: Up.
Coaching: Turbo Long posities kunnen 
worden aangehouden met een trailing stop. 

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. 

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


