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Er is sprake van een wispelturig tafereel op de speelvelden. De koers 
ontwikkelingen lijken op de chart veelal het pad te volgen van stuiterballen, 
flipperkasten en haarspeldbochten in de Tour. Trends staan onder druk en 
beleggers worden “Op de proef gesteld”. Geduld en een gedegen maar 
bescheiden positionering lijken de sleutel. In de Chart Navigator vindt u 
derhalve een duidelijk overzicht van de condities en cruciale niveaus.
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Wanneer weer actie? 
Het blijft hangen en wurgen, piepen en 
kraken rond de gemiddelde lijn. Beer en stier 
strijden om de hegemonie op het veld. Check 
goed de charts van uw favoriete indices en 
hoofdfondsen welke conditie thans valide 
is en welke actie interessant kan zijn om in 
overweging te nemen. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers 
of  Small-cappers de grafiek duiden. Deze 
week geef  ik een vervolg aan de charts van 
Aalberts, Aperam, Fagron, Heijmans, SBM 
Offshore en Vopak. Deze charts toonden recent 
kleefcandles, danwel candles nipt boven de 
SMA lijn. Een goed moment om te kijken hoe 
het er nu voor staat. 
 
Ook in het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum grijpen we terug naar de titels 
uit de vorige CN. Is het ook daar gestuiter 
en geflipper of  hebben ze zich toch los 
kunnen maken van de SMA? Adidas, BMW en 
Commerzbank gaan onder de loep. U zult zien 
dat er toch nog wel mooie trends te vinden zijn.
Op de intermarket speelvelden zie ik nog 
steeds afnemende activiteit bij beer en stier. Zo 
topt EUR/USD grillig in de 1,18/19 zone, Goud 
en Zilver stabiliseren in hun uptrend, de Brentoil 
beren dreigen met een hervatting van de 
downtrend en de Euro Bundfuture blijft hangen 
in zijn zebra grafiek. 

Als trouwe lezer van de Chart Navigator weet u 
dat mijn Dashboard Beleggen de basis is voor 
scenario analyses met aansluitend coaching 
aanbevelingen. De Dashboard spelregels 
geven daarbij aan wanneer een koop- of  
verkoop conditie valide is. Maar strategie is 
slechts een component. De juiste mindset en 
risicomanagement zijn daarop een cruciale 
aanvulling. Naar aanleiding van lezersvragen 
geeft Wouter deze week een aantal suggesties 
over positiegrootte, verliesbeperking en het 
gebruik van de Turbo hefboom in de TA 
coaching rubriek. 

Bakkers Bull Bear Webinar 21 september
Volgende week is er geen Chart Navigator. 
Maar niet getreurd, want het is eindelijk weer 
zover. Na een korte webinar pauze gaat Nico 
er aanstaande maandag weer helemaal voor 
zitten. Uw maandelijkse portie chartnieuws 
komt langs in het Bull Bear Webinar op 
maandagavond 21 september om 19.30 uur. 
UIteraard kunt u zich inschrijven via deze 
link. Tot maandag!

Wouter de Boer 
Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/8fd3ab53-af2c-45f1-857c-85b82aac5e98
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/8fd3ab53-af2c-45f1-857c-85b82aac5e98
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AEX-Index® - Kleven rond de SMA

Op de weekgrafiek is een gematigd dalend 
patroon van lagere toppen en lagere 
bodems zichtbaar. Rond de SMA zal een 
lagere top moeten verschijnen om dat nog 
in stand te houden. De swingteller telt nipt 
positief, de RSI staat neutraal. Al met al een 
lastig plaatje met weinig trendmatigheid. 
Er is per saldo nu sprake van een opleving 
binnen een nog dalend patroon. Bij een 
opwaartse doorbraak van de SMA zone 
wordt het beeld meer zijwaarts. Er ontstaat 
dan een trading range tussen grofweg 540 
en 580. Voor nu volgen hoe de strijd rond 
de SMA uitpakt.

Conditie: Support.
Coaching: een plek aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

DAX® index - Krakende uptrend

Het zebrapatroon op de weekgrafiek 
duurt al een aantal weken. De opwaartse 
beweging blijft ondanks de vele haperingen 
in stand. De candles noteren boven de 
daily en weekly SMA lijn. De weekly SMA 
stijgt matig, terwijl de koers keurig gevolgd 
wordt door de stijgende daily SMA. Aan 
de onderkant ligt de steun rond 12.000 
als referentiepunt. Daaronder gaat een 
negatieve overgangsfase van start, de 
meest recente bodem wordt dan immers 
gebroken. Alles bij elkaar een gematigd 
positief beeld, het momentum verzwakt wel 
wat.

Conditie: Up.
Coaching: een licht voordeel voor de bulls, 
maar het blijft oppassen.

Chart Navigator - Indices       week 38, 18 september 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Zigzaggen binnen de range

Al maanden balanceert de koers van de 
BEL20 tussen de steunzone op 3.200 
punten en de weerstand rond 3.600. Het 
patroon van hogere ‘trading ranges’ is per 
saldo nog in stand, al is de laatste weken 
wel verzwakking zichtbaar. De indicatoren 
noteren afwisselend in de plus en de min.  
Zolang de zone rond 3.200 in stand blijft is 
er hoop voor de bulls. Daaronder krijgt een 
dalende trend meer vorm.

Conditie: Neutraal
Coaching: de bulls lijken hun grip te verliezen. 
een positie aan de zijlijn is te overwegen 
voor trendbeleggers. Rangespelers kunnen 
het spel proberen te spelen tussen 3.200 en 
3.600.

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 - Stieren doen moeizame poging

De opmars bereikte recent een top op 
3588+, waarna een rappe afdaling van start 
ging. Inmiddels ontstaat er rond het swing 
high van begin 2020 op krap 3.400 punten 
wat stabilisatie. Daar ligt tevens het 38.2% 
Fibonacci niveau van de laatste opmars. 
Een klimpoging mislukte eerder deze week. 
Spanningsmeter RSI staat nog boven de 
50 zone. Met deze rangen en standen krijgt 
de uptrend op het Dashboard nog geen 
vervolg. Eerst maar kijken of de correctie 
blijft aanhouden.

Conditie: Correctie
Coaching: pas mogelijk weer nieuwe 
koopkansen bij een slotstand met de 
swingteller in de plus.

DOW JONES index - Fragiele poging

Een patroon van hogere toppen en hogere 
bodems is zichtbaar. Na het bijna bereiken 
van de topzone rong 29.568 werd een 
correctie ingezet die nu lijkt op te drogen 
net boven de daily SMA en de voorliggende 
topzone rond 27.500. Een mooi punt voor 
een bodem, maar dan moeten de bulls zich 
wel laten zien. Er is een witte candle in de 
maak, de swingteller draait nog niet in de 
plus. Al met al een hoopvolle poging. Eerst 
maar kijken of de markt doorzet.

Conditie: Correctie.
Coaching: bij een witte candle op basis 
van de slotstand zijn er wellicht weer 
koopkansen.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                         week 38, 18 september 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Neutraal verhaal

Al lange tijd beweegt de koers van de 
Europese index tussen de steunzone 
op krap 3.174 punten en de weerstand 
rond 3.450. Recent is er wel een hogere 
bodem gevormd, maar de candles kleuren 
afwisselend zwart en wit en de indicatoren 
geven tevens een neutraal beeld. Onder de 
steun neemt de kans op een afdaling verder 
toe. Een uptrend komt pas boven 3.451 in 
beeld. Tot die tijd het spel binnen de range 
maar aankijken.

Conditie: Neutraal / Support.
Coaching: de index is in balans. 
Trendbeleggers kunnen overwegen aan de 
zijlijn te blijven.

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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen     week 38, 18 september 2020

ABNAMRO - Beer wint terrein

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. Al een aantal weken 
nauwelijks tot geen vooruitgang, zijwaarts 
tussen 6,93+ steun en 8,85 weerstand 
met vlak daarbij de tweede groene en 
rode streep. Kortom, een klein speelveld 
met duidelijke krijtstrepen. De indicatoren 
springen rap van plus naar min en weer 
terug, dus die bieden geen soelaas. Het 
is wachten op een duidelijk signaal uit het 
veld wie de handschoen zal oppakken. 
Thans wint de beer wat terrein.

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Vervolg uptrend

Na een geweldige rit tot bijna 1500 werd  
een milde correctie zichtbaar. De afstand 
met de SMA lijn is aanzienlijk en mocht dan 
ook worden verkleind. Maar ver kwamen de 
beren niet. Rond 1300 keerden beleggers 
terug en thans wordt koers gezet richting 
1500. Inmiddels zijn de indicatoren weer in 
de plus gedraaid waardoor de Up conditie 
weer valide is op het Dashboard. Volgende 
week weer nieuwe highs?

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen 
koopposities aanhouden tot er signalen van 
topvorming ontstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Tussenliggende steun bereikt

Alle indicatoren in een minstand onder 
een rap dalende SMA lijn, dus de trend 
is dalende, dat is duidelijk. Deze week 
de swingteller een tandje lager op -8, 
de berendruk houdt aan. De steun op 
2.19+ staat onder druk. Daaronder krijgt 
de dalende trend een vervolg richting 
1.90. Pas boven 2.40 kan het beeld 
charttechnisch wat verbeteren. Voor nu 
bezien wat er rond de steun 2.19 gebeurt.

Conditie: Down.
Coaching: bearish sentiment overheerst, 
vooralsnog geen signalen van 
bodemvorming.

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                     week 38, 18 september 2020

Akzo Nobel - Terras in de maak?

Het lukt vooralsnog niet om de rode strepen 
rond 90 te bereiken. Na het doorbreken 
van de zone rond 86+ is er deze week 
weer een zwarte candle in de maak. Maar 
zolang de zone rond 86 stand houdt, is 
een terrassen-chart nog mogelijk. Onder 
86 wordt het wellicht een meer zijwaarts 
koersverloop boven 79+. De indicatoren 
noteren vlak tot licht in de plus, dus die 
bieden geen soelaas. Voor nu bezien of de 
bulls kunnen volhouden.

Conditie: Up.
Coaching: matig positief scenario. Strak 
navigeren met uitstaande koopposities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Rondje winstnemingen

Vanaf de voorliggende top op krap 25 
veerde het aandeel vorige week op. 
Beleggers keerden terug na de rappe 
afdaling. Heel ver kwamen ze echter niet, 
want rond 26+ lijkt een top in de maak. 
Deze week is er dus weer sprake van 
een afdaling. We noteren wederom de 
voorliggende topzone als mogelijke steun. 
Daaronder liggen de Fibonacci niveaus 
als potentiële levels. De swingteller draait 
in de min. Voor nu dus de correctiefase 
verder volgen en zoeken naar signalen van 
bodemvorming.

Conditie: Correctie.
Coaching: winsten verder afromen en 
wachten op nieuwe koopkansen, zo luidt de 
coaching overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Keren of passeren

In de afgelopen weken was het hangen en 
wurgen, nauwelijks vooruitgang, wellicht 
een stilte voor de storm? Er is nu wel sprake 
van hogere niveaus op het veld, maar de 
zone rond 12 moet worden doorbroken 
om te spreken van een echte positieve 
overgangsfase. 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 rond de SMA zone.

Conditie: Support.
Coaching: wellicht is een positie aan de 
zijlijn de beste optie. Wacht maar op een 
overtuigend signaal uit het veld rond de 
SMA.

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 38, 18 september 2020

ASR Nederland - Opwaartse beweging intact

De bulls gaan gewoon aan de leiding. 
Vooralsnog is er namelijk een opwaartse 
beweging zichtbaar sinds begin maart 
vanaf de bodem op krap 17. Recent werden 
ook het laagste punt van 2019 en de SMA 
rond 28 weer opwaarts gepasseerd. Rond 
30 is nu wel wat topvorming zichtbaar. Het 
mag de pret niet drukken. Een terugval 
richting circa 28 is toegestaan zonder al te 
veel schade aan het patroon van hogere 
toppen en hogere bodems toe te brengen. 
Eerst het proces van topvorming maar 
verder volgen.  

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers kunnen 
koopposities aanhouden. Wellicht een 
trailingstop onder 27.00

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Flinke beweging

Het zag er allemaal hoopvol en positief uit, 
de trend zou een vervolg kunnen krijgen 
richting de top op 355+. Maar deze week 
is de beer niet zomaar verslagen. Een 
volatiele candle drukt de swingteller in een 
-3 stand, de RSI hobbelt, de correctie blijft 
in stand. Wellicht weet de groene streep 
op 299+ nog voor wat steun te zorgen. De 
bulls moeten zich daar dan wel laten zien. 
Al met al een spannende strijd. 

Conditie: Correctie
Coaching: twee handen aan het stuur als er 
nog offensieve koopposities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Volatiele correctie

De eerder gestartte correctie is aanbeland 
in de Fibonacci zone boven 113+. Daar is 
een bounce zichtbaar. De oude bodems 
rond 125 liggen echter nog stevig in de weg 
en lijken voor wat verkoopdruk te zorgen. 
De swingteller noteer -8, spanningsmeter 
RSI hobbelt rond de 50 lijn. Als de beer 
doorzet kan er mogelijk worden afgedaald 
tot 105. Voor nu de strijd dus kritisch verder 
volgen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: wacht op meer signalen van 
bodemvorming met witte candles om 
koopposities te overwegen. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 38, 18 september 2020

DSM - Bulls houden stand

In mijn recente commentaren stuurde ik aan 
op een correctie. Maar op een hapering na 
trekken de bulls zich hier niets van aan. Ze 
stomen gewoon door om nieuwe highs neer 
te zetten. Swingteller al weer op +4, de Up 
status blijft valide. Maar houden de bulls dit 
vol? Krijgen ze geen hoogtevrees? Mogelijk 
deze week een kleine zwarte candle, een 
adempauze. De daily SMA begeleidt de 
trend uitstekend. Daaronder gaat pas een 
serieuze correctie van start. Het patroon 
van hogere toppen en hogere bodems is 
dan ook doorbroken.

Conditie: Up.
Coaching: zolang de koers boven 130 
noteert kunnen koopposities worden 
aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Rebound van start?

De beren drukten de koers flink onderuit, 
maar vanaf 100 lijkt een rebound nu meer 
vorm te krijgen. Vorige week reeds een 
forse witte candle, deze week een mager 
vervolg. Logischerwijs blijft de swingteller 
nog wat achter, al lijkt het er op dat de bulls 
er toch een +1 stand uit persen. De bulls 
hebben moeite de highs van de afgelopen 
twee weken te passeren. Als dat lukt komt 
er ruimte vrij richting 130, daar liggen oude 
bodems, een belangrijk referentiepunt. Voor 
nu bezien of de stieren doorzetten. 

Conditie: Down/ Support.
Coaching: koopkansen voor reboundspelers 
zolang de candles wit blijven.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Steun op 75+

Volgens de Dashboard spelregels is er 
sprake van een dalende trendfase met een 
prille rebound. Op krap 76 ligt wat steun 
ter hoogte van de lows van de afgelopen 
weken. De candle kleurt zwart, swing 
op +1, RSI vlak. Het loopt niet over van 
enthousiasme. De koers staat dan ook nog 
onder de daily en weekly SMA lijn en per 
saldo is het patroon van lagere toppen en 
lagere bodems nog in stand. Onder circa 
75,80 krijgt de downtrend een vervolg. Pas 
boven 80 wordt het beeld beter. 

Conditie: Support
Coaching: short posities strak blijven 
monitoren. Bij overtuigender signalen van 
bodemvorming wellicht wat winst nemen.

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, 18 september 2020

ING - Rebound hapert onder de weerstand

De contouren van een bandbreedte 
tussen 5,82 en 7,27/45 zijn duidelijk, 
trendmatigheid ontbreekt, zigzaggen 
tussen rood en groen is thans wat er 
gaande is. We zullen zien hoelang de 
spelers dit volhouden. Op grotere afstand 
gezien is een matige rebound gaande 
die uiteindelijk tot 8+ zou kunnen reiken. 
Daarboven kan een uptrend van start 
gaan op het Dashboard, maar dat is verre 
toekomstmuziek. Voor nu de zebra-achtige 
grafiek verder volgen. 

Conditie: Support.
Coaching: trading range spelers kunnen wel 
wat doen tussen steun en weerstand. Voor 
trendbeleggers is er momenteel weinig te 
beleven. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Door het dak

Na een periode van haperingen rond 90 
gaat de koers deze week door het dak. 
Nieuwe all time highs zijn een feit. Uiteraard 
schreeuwt de RSI direct overbought 
condities, maar de bulls zijn er niet van 
onder de indruk. Dat kan immers lang 
houden. Op naar hogere niveaus dus. Een 
correctie brengt geen schade aan, mits 
de koers boven 90+ blijft noteren. De daily 
SMA is een prima indicatie voor de steile 
trend, evenals het patroon van hogere 
toppen en hogere bodems.

Conditie: Up
Coaching: koopposities aanhouden. Bij 
signalen van topvorming mogelijk wat winst 
nemen. Na een dip nieuwe kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Valse signalen

Deze week toch een stapje terug. De 
hoopvolle witte candle die in de maak 
was deze week, en de opmars richting 
100 moest aankondigen, verandert in een 
sprieterig geheel. De bulls falen in hun 
opmars en dat betekent dat de kans op een 
verdere afdaling wellicht toeneemt. In ieder 
geval kan de koers onder krap 88 terug 
naar 80. De tussenliggende SMA ligt daarbij 
een beetje in niemandsland maar geeft een 
goede indicatie van de trend. We zullen 
zien of de bulls nog terugkeren rond de 
aangegeven steunniveaus.

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: wacht op bodemvorming voor 
nieuwe EL kansen. 

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 - SMA plakker

De afdaling is nog valide, maar de koers 
kwam de afgelopen weken niet lager dan 
krap 39. De bulls doen een poging te 
bodemen rond 40, tevens de SMA zone. 
Zolang er lagere weekly highs worden 
neergezet blijft het zeuren en dat is tevens 
zichtbaar in de indicatoren. Swing in de 
min, RSI rond 50. Nu eerst maar kijken 
hoe de strijd rond 40 uitpakt. Bij meer wit 
wellicht een rit richting 44+. Onder 38 krijgt 
een afdaling meer vorm.

Conditie: Down. 
Coaching: even de kat uit de boom kijken. 
Wacht maar op een duidelijk signaal uit het 
veld. 

NN Group - Bulls aan de leiding

Een keurige uptrend op de weekgrafiek. 
Vooralsnog is er namelijk een opwaartse 
beweging zichtbaar sinds begin maart 
vanaf de bodem op krap 18.00. Recent 
werden ook het laagste punt van 2019 
en de SMA weer opwaarts gepasseerd. 
Haperingen mogen de pret niet drukken. 
Correcties zijn immers toegestaan en 
brengen niet al te veel schade toe aan het 
patroon van hogere toppen en hogere 
bodems. De koers bereikt nu wel de oude 
topzone tussen 34 en 36, de kans op 
topvorming groeit daarmee wat wellicht. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden tot er 
topvorming ontstaat.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Druk op de steun

Als u de chart van KPN nader bestudeert, 
dan valt op dat oude niveaus keer op keer 
worden gerespecteerd. Dat is overigens 
geen exacte wetenschap, het gaat om 
steun en weerstandzones. Zo diende de 
zone rond 2.10+ lange tijd als weerstand, 
en na de rit richting 2.45, toevalligerwijs 
een oude bodem, viel de koers terug tot 
2.10+. Een opleving volgde naar 2,30 en 
thans mag het niveau laten zien of er weer 
bodemvorming zichtbaar wordt. Zo niet dan 
ligt een afdaling richting 1.90+ op de loer. 

Conditie:  Down
Coaching: offensieve rebounders wachten 
op wit rond steunzone 2.10+.

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 - Tussenliggende horde

Na de forse afstraffing tot 17,83 aan toe is er 
thans een herstelfase valide. De swingteller 
staat inmiddels op +5 als bevestiging van 
de Support conditie. De bulls hebben het 
echter moeilijk, want al weken lang wordt 
de zone op krap 20 niet gepasseerd. 
Daarboven komt de koers immers in de 
oude range terecht en zijn er niveaus van 
21+ mogelijk. De andere indicatoren staan 
redelijk vlak dus geven weinig uitsluitsel. Nu 
eerst die horde op krap 20 maar voorbij.

Conditie: Rebound.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Vermoeide bulls

Deze week ondernemen de bulls opnieuw 
een poging om de highs van de afgelopen 
weken opwaarts te doorbreken en ook op 
het weekly Dashboard een Up conditie te 
starten. Dat lijkt te lukken nu de koers al 
ruim boven 46 noteert. Charttechnisch is 
er natuurlijk al maanden sprake van een 
patroon van hogere toppen en bodems. 
In mei werd wel duidelijk dat de corona 
bodem verder werd aangestampt. Zolang 
het patroon van hogere bodems in stand 
blijft zijn er hogere koersen nodig. Rond 
52 ligt wellicht nog een hobbeltje op de 
weekkaart.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
er hogere bodems worden gevormd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Verzwakking richting de steun

Inmiddels is een meer zijwaartse fase 
zichtbaar tussen de steunzone op krap 
77 en de weerstandzone rond 90. De 
bulls deden vorige week een poging een 
bodem te vormen, maar de candles blijven 
zwart. Een afdaling richting de steun lijkt 
dus aannemelijk. De swingteller staat in de 
min. Alles bij elkaar wordt het technische 
beeld dus wat zwakker. Onder 75 krijgt een 
afdaling meer vorm. Voor nu bezien of de 
bulls nog terugkeren rond het steunniveau. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers blijven aan de 
zijlijn.

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 - Beren blijven drukken

Voor Unibail is het beeld wellicht nog 
duidelijker dan bij RDS hierboven. Deze 
week opnieuw een zwarte candle met de 
swingteller in de min. Daily SMA dalend, 
weekly SMA dalend. Eigenlijk falen de bulls 
al 14 weken op rij. Pas bij een overtuigende 
witte candle en een slotstand boven 40 
gaat de gewenste rebound mogelijk van 
start. Voorlopig de beer maar blijven volgen 
dus. 

Conditie: Down. 
Coaching: short posities doen het goed. 
Komende week even goed opletten wat 
de kleur van de candle wordt zo boven de 
steun.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Weerstand onder druk

Geduld werd op de proef gesteld de 
afgelopen weken. Een tergende correctieve 
fase was van kracht rond het dalende 
koersgemiddelde. Er was even hoop op 
een vervolg van de uptrend, maar helaas, 
de candles bleven zwart. Tot vorige week. 
Boem, krachtig omhoog, dikke vette witte 
candle tot aan de weerstand op krap 52. 
Deze week slaat de twijfel dan ook toe. 
Boven 52 kan de koers door naar 54. Bij 
meer verkoopdruk ligt een terugval richting 
50 op de loer. Spannende fase dus. 

Conditie: Up.
Coaching: bij verkoopdruk mogelijk wat 
winst verzilveren. Na een dip nieuwe 
koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Wat staat er op de kaart?

Wat staat er op de kaart? Een opsomming: 
Lagere weekly highs en lows onder een 
dalende daily SMA, de weekly SMA 
diep oranje op grote afstand en sterk 
dalend. Overwegend zwarte candles, de 
swingteller in de min, de eerste steun ver 
weg op 10+ en spanningsmeter RSI daalt 
af. Geen bodem te zien dus en de Down 
conditie is valide. Duidelijker kan het bijna 
niet toch?

Conditie: Down
Coaching: reboundspelers hebben voorlopig 
helemaal niets te zoeken in RDS. Shorts 
aanhouden tot er echte signalen van 
bodemvorming zichtbaar worden.

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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Afgelopen week kwamen er een paar goede vragen binnen. Ze gingen 
over positiegrootte, hefboom en verlies. Belangrijke onderwerpen die 
met elkaar samenhangen en waar ik graag een paar suggesties voor 
wil geven die u wellicht in overweging kunt nemen. 
U heeft vast wel eens gehoord van een belegger die snel rijk dacht 
te worden en zijn gehele account heeft verloren binnen een paar 
maanden. Geen enkele belegger zit daar op te wachten, dus het 
eerste punt is simpel: “Stay in the game”. Een logisch vervolg is 
dus, dat u niet te veel mag verliezen om dat te realiseren. Een 
goede strategie kan immers falen met slecht risicomanagement en 
een slechte mindset. Daarentegen kan een slechte strategie toch 
winstgevend zijn met een goede mindset en goed risicomanagement. 
Voor een goede voorbereiding kunt u zichzelf  bijvoorbeeld eerst de 
volgende vragen stellen: Hoeveel ben ik bereid te verliezen op mijn 
account? Met hoeveel verliestrades achter elkaar wil ik rekening 
houden? Wil ik mijn posities beschermen? Hoeveel spreiding wil ik 
aanbrengen? Met welke andere risico’s moet ik rekening houden? 
Daarop zijn bijvoorbeeld de volgende antwoorden mogelijk: U wilt 
maximaal 15% verliezen op uw account, op 30 verliestrades achter 
elkaar, u gebruikt altijd een stoploss of  een hedge en u wilt spreiden 
over circa 20 trendmatige aandelen, wat commodities, obligaties en 
indices. Verder houdt u rekening met o.a. stroomuitval, onbereikbare 
broker, overnight risico, valutarisico, spread, de nieuwsagenda (niet het 
nieuws, maar de volatiliteit die het kan veroorzaken), natuurrampen, 
mentale risico’s en de door velen vergeten pandemie.  
De volgende vraag voor iedere individuele positie is: “Waar is het trade 
idee voor deze positie niet langer valide?” Dat moet de plek zijn waar u 
afscheid neemt met verlies en die de basis is voor de berekening van 
de positiegrootte. En daar komt tevens de Turbo om de hoek kijken. De 
Turbo en hefboom stellen u namelijk in staat om ook een klein account 
goed te spreiden. Voor alles dat onder 10 euro staat is een hefboom 
wellicht onzin, maar voor Adyen, Tesla, Amazon en Google biedt het 
ook voor kleine accounts juist mogelijkheden om door de kleinere 
posities de portefeuille beter te spreiden. In de afbeeldingen wat 
eenvoudige uitwerkingen. Kortom, probeer uw verliezen te beperken, 
“Stay in the game, play great defense, not great offense”. (WdB)

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Berekenen acceptabel verlies per trade

Positiegrootte, verlies en hefboom: „Stay in te game“

Individuele positiegrootte

Wolters Kluwer - Stuiterbal of flipperkast

Na een zwieperig koersbeeld waarbij 
gematigd hogere toppen en hogere 
bodems overheersen, zoekt de koers deze 
week hogere niveaus op. Nieuwe All time 
highs worden neergezet, uncharted territory 
wordt verkend. Indicatoren in de plus, dus 
de Up conditie is valide. Wellicht krijgt deze 
stuiterballen chart een vervolg. Als je de 
lijn onder de bodem doortrekt dan geldt de 
zone rond 69 als potentiële bodem.

Conditie: Up. 
Coaching: rustig blijven zitten, de stijgende 
trendlijn ter indicatie van het proces van 
hogere toppen en bodems. daaronder 
wellicht afstand doen van koopposities.

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  -  Tandje erbij graag

Al weken balanceert de koers rond de 
SMA zone. De indicatoren licht in de 
plus, weerstand op 33,65 en de eerste 
gemeten steunstreep heel ver weg. Dat 
mag genuanceerd worden, want op 30+ 
ligt wel duidelijk een bodem, gemeten of 
niet. Goed, voorbij 33,65 een vervolg van 
de uptrend. Onder 30 is het langdurige 
opwaartse patroon niet langer valide. De 
bulls zullen nu toch echt een tandje bij 
moeten zetten. 

Conditie: Up. 
Coaching:  bij een overtuigende witte candle 
op de SMA lijn zijn er koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Aperam - Zebra gestuiter

Zwarte en witte candles rond een zeer licht 
stijgende SMA lijn, swingteller afwisselend 
in de plus en de min, RSI rond de 50-
lijn en steun en weerstand op keurige 
afstand. Kortom, een neutraal beeld met 
als positieve ondertoon dat er per saldo 
nog hogere bodems of terrassen worden 
neergezet. De bulls moeten alleen nog 
even doorpakken in deze stuiterchart. 

Conditie: Neutraal
Coaching: leuk voor rangespelers. 
Trendbeleggers laten Aperam links liggen.

Fagron - Bulls in actie

Na een flink aantal weken zijwaartse 
candles heeft de koers het pad omhoog 
gekozen. En hoe. De weerstand op krap 
22 komt al in het vizier. Uiteraard is de Up 
conditie valide want alle indicatoren staan 
in de plus. Zolang de bulls witte candles 
produceren ziet het er positief uit. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Bij signalen van topvorming 
wellicht wat winst nemen. Een trailingstop is 
een alternatief om zoveel mogelijk van de rit 
omhoog mee te kunnen pakken.

     = kans,  = bedreiging
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Heijmans - Kleine haperingen

Onlangs is het gelukt om de koers boven 
de SMA lijn en voorliggende topzone te 
duwen, waardoor op het Dashboard een 
positieve overgangsfase van start ging. 
Daarna was er even sprake van stabilisatie, 
maar inmiddels is de top op 7.94 bereikt. 
Daar zijn nu wat haperingen zichtbaar 
en enige terugval past in het technische 
plaatje. Voor nu bezien wanneer beleggers 
terugkeren. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de SMA lijn als 
dynamische trendlijn stand houdt. 

SBM Offshore - Hervatting uptrend

Er worden sindskort afwisselend witte en 
zwarte candles geplaatst nipt boven de 
SMA lijn. De bulls aan zet met de intentie 
een vervolg te geven aan het patroon van 
hogere toppen en hogere bodems. Ze 
mogen niet meer terugvallen onder de SMA 
zone op 13,83, anders verliezen zij hun grip 
op het veld. Wat dat betreft is de huidige 
fase positief. Het target ligt op 15+. Daarna 
kan het vizier op 16+. Al met al een mooie 
chart. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Onder 13.50 wellicht een 
exit overwegen.

 Vopak - Dikke plus

Wat een strijd rond de gemiddelde lijn rond 
47+. De bulls moesten alle zeilen bijzetten 
om bij te blijven, maar deze week nemen 
ze afstand van het bodemproces. Een 
stijgende trendfase gaat van start met zicht 
op 50+ als eerste koersdoel. Pas onder 
45,77 nemen de beren het stokje over. Een 
vrije val naar 39+ is dan niet ondenkbaar. 
Vooralsnog is dat het noodscenario. Het 
plaatje is nu in ieder geval positief.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn mogelijk. Stops 
wellicht onder 45,70.
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Adidas - Beetje topvorming

Begin 2020 de top op krap 320, daarna 
de rappe afdaling naar 162+. Sindsdien 
een herstel met hogere toppen en hogere 
bodems. De koers veerde op vanaf de 
dalende SMA lijn en de bulls deden een 
succesvolle poging om hogere niveaus 
op te zoeken. Thans is er sprake van wat 
topvorming rond 280, maar enige terugval 
is toegestaan. Zolang de zone rond 250 in 
stand in stand blijft loopt de uptrend weinig 
gevaar. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn geoorloofd. 
Onder circa 250 gaat een negatieve 
overgangsfase van start.

BMW - Vervolg uptrend

“Toch lijken de bulls de rebound om te willen 
zetten in een Up fase op het Dashboard. 
Daar moet wel de SMA en topzone op 62+ 
overtuigend voor gepasseerd worden. 
Daarna ligt de weg vrij voor een verdere 
opmars richting 77.” Dat schreef ik twee 
weken terug. En zie daar, Een opwaartse 
doorbraak van de zone rond 62 en nu wat 
haperingen rond 65. In ieder geval is het 
patroon van hogere toppen en hogere 
bodems verder voortgezet. Voor nu bekijken 
of de bulls dat volhouden.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
gehandhaafd. 

Commerzbank - Helaas...

“Gaat het nu dan wel lukken? Begin 2020 
werd kortstondig de SMA opwaarts 
doorbroken, maar dat was van korte duur. 
Het aandeel viel als een baksteen terug van 
6,83 naar 2,80. Daarna volgde stabilisatie 
en een ‘terrassen’ rebound richting de oude 
bodems rond 5,00. Daar is al weken een 
strijd gaande, waar de bulls maar moeilijk 
doorheen lijken te komen.” Dat schreef 
ik recent. En ook nu is het niet gelukt. 
Bearish engulfing vorige week en inmiddels 
weer onder de SMA. Onder 4,50 krijgt de 
downtrend een vervolg.

Conditie: Down.
Coaching: het aandeel verzwakt weer. 
Shortposities mogelijk onder grofweg 4.50.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Top proces

GBP/USD - Flinke tik terug

Swing +9, zwarte candle met spriet op 
weerstand 1.3515, tevens het high van de 
afgelopen zes maanden. Met alle Brexit 
perikelen ging het Pond daarna fors 
onderuit. Voor nu even kort de feiten op een 
rij. De indicatoren staan in de min en de 
Correctiefase is valide op het Dashboard. 
Een licht stijgende SMA, steun op 1.2251, 
weerstand ver weg op 1.3515. Het is 
zoeken naar signalen van bodemvorming. 
Het Pond veert op vanaf krap 1.2800. Eerst 
maar kijken of de bulls doorzetten. 

Conditie: Correctie
Coaching: offensieve longspelers zoeken 
naar signalen van bodemvorming.

Euro-Bund future - Welles-Nietes

De afgelopen maanden wisselden witte 
en zwarte candles elkaar veelvuldig af en 
daarmee ontbreekt de trendmatigheid. 
De koers beweegt nog wel boven de 
SMA, maar die kleurt inmiddels oranje als 
teken dat het momentum neerwaarts krult. 
Pas onder krap 172 gaat een negatieve 
overgangsfase van start richting 170 met 
als uiterste vangnet 168, daaronder komt de 
brede range in gevaar. De druk wordt dus 
wat opgevoerd. Voor nu bezien of de markt 
de hogere niveaus weet vast te houden.

Conditie: Up / Correctie.
Coaching: koopposities strak bewaken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De afgelopen weken stabiliseerde de 
EUR/USD wat rond 1,18/1,19. Het proces 
van topvorming lijkt steeds duidelijker te 
worden. Charttechnisch is enige terugval 
wel op zijn plaats maar pas onder 1,1700 
krijgt een correctie meer vorm. De 
indicatoren bevestigen voorzichtig, er is 
immers sprake van een RSI downcross en 
de swingteller wisselt tussen plus en min. 
We zullen zien of de Euro verder verzwakt.

Conditie:  Up/Correctie.
Coaching: na een correctie mogelijk nieuwe 
koopkansen.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen   week 38, 18 september 2020

Goud - Twijfel op de kaart

De volatiliteit neemt weer wat af en er is 
twijfel zichtbaar op het speelveld rond 1.950.  
Onder 1.900 ligt een diepere correctie op 
de loer richting 1.800, maar als het high 
van deze week opwaarts wordt doorbroken 
dan kunnen de bulls wellicht een nieuwe 
poging wagen richting 2.100. De swingteller 
fluctueert en spanningsmeter RSI hobbelt 
wat. Voor nu bezien wat de markt verder in 
petto heeft.

Conditie: Up/Correctie.
Coaching: het plaatje nodigt niet uit om 
nieuwe posities in te nemen.

Zilver - Stabilisatie

De candles kleurden recent voornamelijk 
oranje. De koers beweegt al een tijd tussen 
grofweg 26 en 28+. Is deze stabilisatie een 
opmaat voor een correctie, of gaan we 
wellicht hogere koersen zien binnenkort? 
Het momentum lijkt wel wat af te nemen, de 
swingteller noteert afwisselend in de plus en 
de min en spanningsmeter RSI staat onder 
de dynamische overbought lijn. Een afdaling 
lijkt aanstaande, maar pas onder 26,00 is er 
meer bevestiging. Voor nu het proces in de 
zijwaartse fase dus kritisch blijven volgen.

Conditie: Up / Correctie.
Coaching: wellicht even aankijken hoe het 
zich verder ontwikkelt.

BrentOil future - Hogere bodem of test onderkant topzone?

De koers staat inmiddels ver onder de 
dalende daily en weekly SMA. Recent nam 
de beweging in Brent Oil weer wat toe. De 
swingteller noteert -3 en spanningsmeter RSI 
duikt onder de 50 lijn. Er ligt ruimte voor een 
afdaling, mogelijk ligt er rond 37 nog een 
drempel. Met alle indicatoren in de min is op 
het Dashboard de Down conditie valide. De 
candle kleurt gedurende de week echter wit, 
als teken dat de bulls flink tegengas geven. 
Voor nu bezien of de dalende trend wordt 
voortgezet.

Conditie: Down.
Coaching: geen makkelijk plaatje, een positie 
aan de zijlijn is gerechtvaardigd.

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? 



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

 

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


