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Het wordt de beleggers niet makkelijk gemaakt op de turbulente speelvelden. 
Dappere stierensprongen worden rap ongedaan gemaakt door felle 
berentikken, de markten zijn wat dat betreft “In de ban van de beer”. Nog 
even en het vierde kwartaal begint, veelal het beste kwartaal van elk jaar. Is 
dat voor de bulls aanleiding om zich te vermannen en het tij te keren? Het 
antwoord zit uiteraard verborgen in de grafiek. 
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AEX-Index® - Wanneer zijn de beren klaar? 

De bulls doen hun uiterste best om te bodemen op de stippellijn, om daarmee de charttechnische 
pullback af te ronden. Maar om de berendruk te verminderen is een witte candle gewenst, hetgeen 
deze week niet lukt zo te zien. Het dalende koersritme moet doorbroken worden om zicht te krijgen op 
een significant herstel. Het is en blijft super spannend onder in het speelveld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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DAX® index - Super spannend bij de 12.400 zone, steun of krak?

Onder de dalende toppenlijn 
houden de beren de touwtjes 
strak in handen. Ze zijn op 
weg naar de afgerond 12.400 
zone, waar tweemaal eerder 
werd opgeveerd. Binnenkort 
weer? De indicatoren sturen hier 
vooralsnog niet op aan, dus puur 
charttechnisch moet er voeding 
komen voor bodemvorming, 
juist, een witte candle. Zolang 
dat uitblijft, kunnen TUrbo Short 
posities worden aangehouden.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index -  Nog steeds behoorlijke berendruk

Ondanks dappere pogingen om 
zo nu en dan te hestellen, blijven 
de beren heer en meester op 
het veld. Alle indicatoren staan 
in de min. Short posities kunnen 
worden aangehouden zolang de 
DBS blauw kleurt. Wacht maar 
op een eerste signaal vanuit 
de indicatoren waaruit blijkt tot 
bodemvorming aanstaande is. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Alles nog in de min

Recent werd een licht lagere 
top geplaatst in de zone rond 
3.800 punten. Een afdaling ging 
van start en inmiddels komt de 
steunzone voorzichtig in beeld. 
Nu alles nog in de min staat 
gaat de voorkeur logischerwijs 
uit naar Short posities tot er 
signalen van bodemvorming 
zichtbaar worden. Het is 
dan vroeg genoeg om wat 
shortwinsten te verzilveren.

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/?q=bel20
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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 S&P500 index - Afdaling voortgezet in de downtrend

Ook op dit speelveld overheerst 
negatief sentiment in een scherp 
proces van lagere toppen en 
lagere bodems. Alle indicatoren 
in de min, de beren kunnen 
verder afzakken naar de 3635 
zone. Zijn ze daar dan tevreden?  
Of toch binnenkort een hogere 
bodem als opmaat voor een 
beter vierde kwartaal? 
Zolang de DBS in de min 
noteert zijn Short posities nog 
gerechtvaardigd, zo luidt wel de 
coaching aanbeveling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Chemicals  STXE 600 - Dalende koersen versterken de downtrend

Ook op sector niveau zien we 
voornamelijk berendruk, zoals bij 
de Chemicals. Nipt onder 1100 
leek er gebodemd te worden, 
maar de beren slaan toch toe. 
Een vervolg van de dalende 
trend richting de 1000 zone lijkt 
aannemelijk. Met alle indicatoren 
in de min kan de donwtrend 
worden versterkt. Maar eens 
bezien tot hoever de beren 
uiteindelijk zullen reiken. 

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Markt in de ban van de beer

Nadat de rebound net onder de 
dalende weekly SMA onlangs 
werd afgerond, werden er 
lagere niveaus opgezocht. De 
koers noteert nu ruim onder 
12.000 punten.   Vorige week 
een een flinke Bearish Engulfing 
candle,  een verdere afdaling 
richting de steunzone 11.000 lijkt 
aannemelijk. Uitstaande Turbo 
Short posities blijven dan ook 
valide. De DBS bevestigt met 
een blauwe stand.

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/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Nasdaq-100&u=584&cat=Turbo
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Adyen - Meer berendruk, binnenkort een bodem bij 1150?

Zwarte candles, alle indicatoren 
in de min, de beer staat aan 
het roer, de dalende trend is 
valide. De krijtstrepen liggen 
op afstand, dus er is voldoende 
bewegingsruimte voor beer 
en stier. Maar eens bezien 
tot hoever de daling kan 
aanhouden. Turbo Short posities 
mogen worden aangehouden 
totdat een witte candle verschijnt.
Het wordt binnenkort spannend 
bij de groene streep rond 1150.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Voorzichtige start van een stijgende trend

De SMA lijn heeft recent de 
correctie keurig opgevangen, 
getuige de witte candles boven 
de sleepkabel. Deze week de 
swingteller op +2 en de DBS 
wederom in het groen, dus de 
UP status houdt stand. Toch is er 
nog geen serie hogere toppen 
en hogere bodems zichtbaar. 
Alert blijven als er Turbo Long 
posities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - De bulls stagneren op de SMA lijn

Recent een breakout boven 
de  SMA lijn, deze week 
wederom een poging boven de 
gemiddelde lijn te blijven. De 
DBS geeft geen EL coaching 
stip, dus moeten we wachten 
op valide bodemvorming om 
koopkansen aangereikt te 
krijgen. Een witte candle op de 
SMA lijn zou wat dat betreft niet 
misstaan. Even de stagnerende 
bulls vanaf de zijlijn gadeslaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=adyen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Akzo Nobel - Beren houden de regie, ze hebben vrij spel

Er was zicht op een dubbele 
bodem bij 60+, maar de bulls 
bezwijken, zo lijkt het. Een  
Bearish Engulfing patroon,  
een vervolg van negatieve 
standen bij de indicatoren en 
deze week weer een zwarte 
candle onderstrepen dit. Er is 
dalingspotentieel tot de 45 zone, 
maar eens bezien of de beren zo 
ver komen. Turbo short posities 
mogen worden aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Negatief sentiment zwelt aan in de 20-25 zone

De rebound is recent 
opgedroogd tegen de 25 
zone, mede gevoed door 
het motto ‘oude steun wordt 
nieuwe weerstand’. Inmiddels 
hebben de beren het stokje 
overgenomen, zij krijgen de 
gelegenheid de koers naar de 
20+ zone te drukken. De zwarte 
candle van deze week illustreert 
het negatieve sentiment. 
Vooralsnog de strijd volgen in de 
20-25 range. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Beren voeren de boventoon

Met alle indicatoren in een 
minstand is de Down status 
valide en liggen lagere 
koersen voor de hand. 
Daarbij is er sprake van een 
nerveus koersbeeld met 
aanzwellende turbulentie. Geen 
overspannenheid, dus er is 
ruimte tot aan de 193+ zone. Of 
wordt er mogelijk al eerder een 
bodem geplaatst? De DBS geeft 
aan dat Turbo Short posities de 
voorkeur genieten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1447&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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 ASML - Veel vola, waar komt de bodem?

Deze week laten de beren zich 
opnieuw zien en horen. Een 
zwarte candle, alle indicatoren 
in de min, de Down status blijft 
intact. Wegzakken tot 402+ is 
goed mogelijk, die speelruimte 
is er. Of gaan we een hogere 
bodem zien? Even afwachten 
dan maar. Laat de spelers maar 
aantonen wat ze verder van plan 
zijn. Vooralsnog de beer aan zet. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Lagere toppen en lagere bodems, beer houdt de regie

Lagere toppen en lagere 
bodems onder een dalende 
SMA lijn geven aan dat de beer 
aan zet is. Zowel een Bearish 
Engulfing patroon als een Bullish 
Engulfing patroon geven aan 
hoe wispelturig de spelers zijn. 
Nerveus gedrag, eerst een 
beetje rust op het veld, dan een 
verantwoord scenario schetsen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Koers in vrije val, waar stoppen de beren?

“Alles in een minstand, geen 
overspannenheid, geen 
steunstrepen in de buurt, de 
beren hebben vrij spel. 
Ingenomen Turbo Short posities 
doen het goed, wel strak 
monitoren, want een reactie 
uit het stierenkamp is altijd 
mogelijk”, zo schreef ik onlangs.  
Deze week opnieuw de beer 
aan zet, dus geen wijziging in 
het scenario. De stier is in geen 
velden of wegen te bekennen.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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
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Veel beweging, weinig trend, dat 
is het koersbeeld van Heineken. 
Heen en weer zwiepen tussen 
87+ steun en 96+ weerstand, 
waardoor de indicatoren rap 
van stand wisselen. Daar heb 
je nu dus niets aan, voorlopig 
het koersbeeld charttechnisch 
beoordelen en daar zo mogelijk 
Turbo posities aan koppelen. 
Of is een zijlijn positie thans de 
slimste oplossing?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Wat een gezwiep tussen rood en groen

IMCD - Beren vergroten hun druk, de box komt in gevaar

Een spannend speelveld, ofwel 
een trading box tussen afgerond 
120 en 160. De onderkant van de 
box wordt flink onder druk gezet, 
zullen de bulls op tijd terugkeren? 
Of slaan de beren genadeloos 
toe en raakt de koers in een vrije 
val? Komende week weten we 
meer. Als er Turbo Short posities 
uitstaan, dan vinger aan de pols 
als er een witte candle verschijnt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Dappere overlevingstrijd van de bulls, bovenkant trading range in zicht

Langzaam maar zeker kruipen 
de bulls naar de bovenkant 
van de trading range rond 
10,50. Een mooie prestatie in 
het huidige klimaat. Binnenkort 
natuurlijk de vraag wat er bij de 
10,50 passage gaat gebeuren. 
Keren of passeren is uiteraard 
het thema dan. Daar eerst maar 
even op wachten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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
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Just Eat Takeaway  - Nog geen significante verandering in het koerspatroon

De krijtstrepen zijn duidelijk 
waarbinnen de strijd zich 
momenteel afspeelt. Boven 24+ 
kunnen de bulls echt een vuist 
maken, dan zijn er interessante 
kansen voor beleggers. Onder 
13,10 zullen de beren zich weer 
laten horen. Al met al nog geen 
omkeer in het koerspatroon. 
Een zijlijn positie is dan ook te 
rechtvaardigen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Correctie binnen de uptrend houdt nog even aan, gaat de SMA redding bieden? 

De correctie die vanaf de 3,40 
zone is ingezet, krijgt deze week 
een vervolg met een zwarte 
candle. Swingteller een tandje 
lager, RSI onder de OS lijn en de 
DBS schiet even in het blauw. 
Maar zal de SMA de beren 
remmen? Dit is toch de plek om 
te bodemen? Wacht  op een witte 
candle om anticiperende Turbo 
Long posities in te nemen in de 
veronderstelling dat de trend 
hervat kan worden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Steun in de box, bulls vechten voor hun leven

“Maar ik zie ook de contouren 
van een trading box, dus er 
is een kans dat bij 39+ wordt 
gebodemd. Zo ja, dan zijn er 
anticiperende koopkansen”, 
zo schreef ik onlangs. Welnu, 
de bulls doen hun uiterste 
best om het steunscenario te 
bewerkstelligen. Charttechnisch 
gevoed zijn er dus Turbo Long 
kansen zolang de koers boven 
39+ blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9721&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&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
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
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Lichte bodemvorming aanstaande in de lange dalende trend

Lagere toppen, lagere bodems, 
alle indicatoren in de min, de 
downtrend is valide. DBS blijft 
blauw, dus de beren houden 
grip tot in de 15-16 zone. Als er 
daar met een overtuigende witte 
candle wordt gebodemd, zijn er 
anticiperende rebound kansen. 
Met  de swingteller reeds op 
-9 lijkt lichte bodemvorming 
aannemelijk. Komende week 
graag een witt candle. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Dalende trendfase valide

De beren vergroten hun grip, de 
Down status is valide, de DBS in 
het blauw, negatief momentum 
zwelt flink aan. Gapfill tot 53+ is 
haalbaar, daarna mogelijk een 
afdaling naar de 40 zone. Zolang 
de koers onder 62+ beweegt, 
zijn Turbo Short posities 
gerechtvaardigd. 

Randstad - Is er een dubbele bodem in de maak?

Binnen de dalende trendfase 
lijkt een verbetering zichtbaar 
middels een dubbele bodem op 
krap 45. Nog geen bevestiging 
vanuit de indicatoren, maar de 
bulls willen opstomen naar de 
tussenliggende top op ruim 51.  
Deze week worden ze echter 
gedwarsboomd door de beren, 
het is een spannende strijd. Strak 
navigeren blijft noodzakelijk. 

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=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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RELX - Negatieve overgangsfase binnen een brede range

Met koersvorming onder de 
SMA lijn is er sprake van een 
negatieve overgangsfase, 
waarin de beren zullen proberen 
hun grip te vergroten. Er is niet 
sprake van een duidelijke trend, 
meer van een trading range, 
met de 24 zone als mogelijke 
onderlijn. Daar heen zakken en 
dan bodemen zou een mooi 
scenario zijn. Wacht dus op wit 
voor anticiperende Turbo Long 
kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Aarzelende bulls, er dreigt een milde correctie

“Deze week echter opnieuw een 
hapering in de bullenparade, 
dus uit hoofde van Money 
Management is het te overwegen 
deels wat Turbo Long winsten te 
verzilveren”, zo meldde ik vorige 
week. Deze week de  swingteller 
naar -2, wel mogelijk een witte 
candle, dus de verwachte 
correctie wordt opgeschort. 
Restant koopposities dan ook 
aanhouden, maar blijf alert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Rebound aanstaande? Wat een gespartel!

Binnen de dalende trend lijkt 
een opleving, ofwel een herstel 
aanstaande. Opveren naar de 
35+ zone zou goed kunnen, 
om daarmee de afstand naar 
de SMA lijn te verkleinen. 
Anticiperende Turbo Long 
posities dan ook ter overweging 
nu de swingteller op -9 staat. 
Volgende week een witte candle 
zal bodemvorming aanwakkeren.  
Daar wellicht toch maar op 
wachten? Aan u de keuze. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=relx
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=shell
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Spannend kantelpunt bij 45+, er op of er onder voor de bulls

De beren geven deze week 
hun visite kaartje af. Een flinke 
koersdreun tot aan de groene 
streep op 45+. Daar is recent 
opgeveerd, dus waarom nu ook 
niet, toch? Dat scenario doemt 
op als alternatief. Maar dan zal er 
komende week een witte candle 
moeten verschijnen. Zo niet, dan 
dreigt er een koersval naar 30+. 
Dus bulls, er op of er onder. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls houden het trend scenario in leven

 Het koersverloop vertoont een 
van mijn favoriete scenario’s, te 
weten een pullback afronden op 
de 38,2% Fibo retracement lijn 
met een witte candle, gevolgd 
door een +1 stand op de 
swingteller en de EL coaching 
stip bij de DBS indicator. Alles 
wijst er op dat een stijgende 
trendfase kan worden vervolgd 
richting de 48 tot 49 zone. 
Trendbeleggers mogen 
aanhaken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Speelveld wordt steeds kleiner

Charttechnisch zie ik lagere 
toppen en hogere bodems, 
dus een verkrapping van het 
speelveld met thans  een 
downswing in ontwikkeling. De 
krijtstrepen liggen op afstand, er 
is dan ook veel bewegingsruimte.   
De beren kunnen zakken naar  
de krap 18 zone, bij een witte 
candle mogen de bulls het weer 
proberen.   Thans wordt er wel 
druk gezet op de oplopende 
stippel-steunlijn. Spannende 
fase!

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/?q=universal music group
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Als koersen heen en weer worden geslingerd, als er flinke gaten in
de chart worden geslagen, is het lastig navigeren en is het moeilijker
om verantwoorde scenario’s te definiëren. Het liefst zien we weinig
turbulentie en veel trendmatigheid. Deze twee begrippen spelen een
belangrijke rol bij het beoordelen van het beleggingslandschap.
Ik zal de vier verschijningsvormen bespreken die mogelijk zijn
in combinaties van trendmatigheid en turbulentie. Een leuk lesje
landschapsherkenning.

Wat is trendmatigheid eigenlijk? Trend is richting en trendmatigheid is
de bereidheid van de spelers om deze richting te blijven volgen. Dus
een eenmaal ingeslagen weg blijven vervolgen.
Turbulentie is beweging, ofwel de min of  meer wispelturige sprongen
omhoog en omlaag, het wordt ook wel volatiliteit genoemd.
De eerste combi van trendmatigheid en turbulentie staat afgebeeld in
figuur 1. Weinig richting maar veel beweging. ‘Veel herrie, weinig wol’
zouden we zeggen. Voor trendbeleggers geen interessante marktfase,
voor achtbaanspelers juist wel.
In figuur 2 staat afgebeeld de combi weinig richting en weinig
beweging. Een dooie boel, geen vuurwerk, geen inspiratie bij de
spelers. Voor alle beleggers geen interessante fase.
Veel trend en veel turbulentie zien we in figuur 3. Dat is lekker
beleggen! Kopen op zwakte, correcties gebruiken om wat winsten te
verzilveren, uitzien naar nieuwe hogere bodems. Prima navigeren voor
trendbeleggers en actieve koopjesjagers op dit glooiende landschap.
En dan hebben we nog de vierde combi, te weten veel trendmatigheid
en weinig turbulentie. Een ideaal landschap voor de lange termijn
belegger die eenmaal instapt en niet van plan is om uit te stappen of
her en der wat winsten te verzilveren. In dit landschap is dat ook niet
nodig. Geen slapeloze nachten, actief  beleggen is niet nodig, saai
eigenlijk.

In welk landschap voelt u zich als een vis in het water?

Afbeelding 2  

Trend en Turbulentie

Trend en Turbulentie

Welk landschap prefereert u? 

Wolters Kluwer - Veel gespartel, volatiele correctie

De trend is positief, dat wijzigt niet 
zomaar. Thans is wel een volatiele 
correctie gaande richting de SMA 
lijn die nu rond 94+ in het veld 
ligt. Daar bodemen zal de trend 
valideren en de bulls aansporen 
de trend te vervolgen. Dus het is 
uitzien naar het moment om aan 
te haken met Turbo Long posities.  
U weet daarbij “wacht op wit” is 
het bekende motto. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Afbeelding 1  

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

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
Wie zijn de winnaars van morgen? Die zoektocht staat centraal op een nieuw, spectaculair beleggersevenement: de IEX Beleggersdag, op 1 juni in de RAI te Amsterdam.Een indrukwekkende line-up van ceo’s, beursexperts, analisten en vakspecialisten spijkert je binnen een dag bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen toonaangevende beleggingsthema’s. Met maar één doel: zorgen dat je aan het eind van de dag met nieuwe beleggingsideeën en –inzichten huiswaarts keert.In workshops worden de thema’s verder uitgediept en voorzien van concrete beleggingsadviezen. En op de drukke beursvloer is altijd wat te beleven op en rond de stands van de aanwezige toonaangevende financiële instellingen.De IEX Beleggersdag wordt georganiseerd in het sfeervolle RAI Theater, één van de grootste theaterzalen van Amsterdam. Het theater combineert comfort en stijl met de nieuwste audiovisuele technologie. Het theater telt 1750 zitplaatsen en is gemakkelijk bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
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Aalberts - Dubbele bodem bij 35,00 biedt rebound kansen

Binnen de dalende trend is er 
mogelijk een dubbele bodem 
in de maak, waardoor de 
berendruk kan afnemen. Een 
opleving naar de tussenliggende 
top op krap 42,00 is normaal 
gesproken de volgende stap. Dit 
impliceert anticiperende Turbo 
Long kansen zolang de koers 
boven 35,00 noteert. Komende 
week is wel een witte candle 
gewenst. 

Alfen -  Stevige berentikken in de uptrend

Binnen de positieve trend laten 
de beren zich flink zien en horen. 
Met een tweede forse zwarte 
candle op rij drukken zij de 
koers richting de SMA lijn die 
als sleepkabel op 90+ de beren 
moet stoppen. Of wordt er straks 
te laat op de rem getrapt? Dat 
gebeurt wel vaker bij dit fonds. 
Hoe het ook zij, we wachten op 
signalen van bodemvorming 
om nieuwe of additionele 
koopkansen aangereikt te 
krijgen.  

Aperam - Zo mogelijk een dubbele bodem in de maak

De trend is weliswaar dalende, 
een verbetering lijkt aanstaande 
dankzij een dubbele bodem 
op 24,80. Puur charttechnisch 
gevoed dus wat EL kansen met 
een stop op 24,80 meeliften 
naar de tussenliggende top op 
32,50+. Toch een leuk ritje.
Letwel, de indicatoren draaien 
nog niet mee en het is de vraag 
of de candle van deze week de 
juiste kleur krijgt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aalberts
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=alfen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aperam
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B&S Group - Grillig bodemproces als opmaat voor een rebound

Een mooi charttechnisch plaatje 
met dappere pogingen van de 
bulls om rond 5,00 een hogere 
bodem te plaatsen als opmaat 
voor een rebound naar de SMA 
lijn op 6,40+. Er ligt nog wel een 
beer op 5,38, die kan het proces 
vertragen. De indicatoren werken 
ook nog niet mee, dus blijf alert 
als u nu reeds Turbo Long 
posities overweegt. 

Flow Traders -  Forse afdaling, een rebound mag nu wel worden ingezet

In een rap tempo werd de koers 
onderuit gehaald van 30+ naar 
18+, een stevige berenactie, 
waardoor de afstand met de 
gemiddelde lijn wel erg groot 
is geworden. Dit laatste kan 
aanleiding zijn om te rebounden 
richting de 25 tot 26 zone. Bij   
signalen van bodemvorming zijn 
er dus anticiperende Turbo Long 
kansen voor koopjesjagers. Zie 
uit naar de eerstvolgende witte 
candle. 

Pharming - Een flinke afkoeling kon niet uitblijven

Wat ging de koers er in een 
rap tempo van door onlangs. 
In een sneltreinvaart van 0,80 
naar 1,25+, waarbij er al snel 
strake was van charttechnische 
overspannenheid. Maar het 
duurde even voordat de bulls 
het daarmee eens waren. Deze 
week lijken ze te capituleren, 
een  forse zwarte candle zet een 
correctie in die kan aanhouden 
tot in de Fibo grid. Rondje 
winstnemingen? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=B&S group
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=flow traders
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=vastned
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ArgenX - Gezonde correctie, wacht op de bodemstampers

Dit fonds toont een redelijk sterk 
trenderend koersverloop met 
onlangs een top op 403+. Daarna 
volgde een correctie die thans 
nog in volle gang is. Er is ruimte 
tot aan de Fibo grid rond 345 
tot 309. Wacht op een nieuwe 
hogere bodem om dan weer 
koopkansen aangereikt te krijgen. 

Colruyt - Dapper herstel, maar nog steeds een dalende trend

Onlangs is er gebodemd rond de 
26,00 zone, waarna een dapper 
herstel werd ingezet tot aan 30+. 
Nu al weer topvorming, mede 
gevoed door de RSI met zijn OB 
Downcross. Dus oppassen voor 
de beer, die de dalende trend 
een impuls wil geven. Uitstaande 
rebound posities dan ook strak 
bewaken. 

Telenet - Hoog tijd voor een stevig herstel

Wat een koersdaling, in een 
rechte streep naar de 13+ zone. 
Maar er lijkt verbetering op 
komst. Er staan inmiddels drie 
witte candles, swingteller naar 
+1 en de DBS naar een rebound 
stand. De bulls krijgen de 
gelegenheid op te stomen naar 
de Fibo grid rond 20 tot 24. Toch 
een leuk ritje om mee te doen 
met een bescheiden Turbo Long 
positie, niet waar? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=argenx
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=colruyt
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=telenet
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GBP/USD - US Dollar blijft sterk

Een duidelijk patroon van lagere 
toppen en lagere bodems 
kenmerkt de grafiek van de  
GBP/USD. Na de recente top op 
1.23 werd de afdaling voortgezet 
en staat er nu zelfs 1,13+ op 
de borden. De Short kant blijft 
derhalve de voorkeur behouden 
in dit valutapaar.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - De Euro beer houdt de touwtjes stevig in handen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De trend blijft overtuigend 
neerwaarts, ook al is er 
regelmatig wat herstel zichtbaar 
richting de dalende daily SMA 
lijn. Daarna krijgt veelal de 
dalende trend een vervolg, 
thans ruim onder 0,99, zonder 
steunstrepen in de buurt. 
Dan maar navigeren op de 
indicatoren. Turbo Shorts nog 
maar even aanhouden.

Vanaf de top rond 157 volgde 
een afdaling met overwegend 
zwarte candles. Er waren wat 
korte adempauzes zichtbaar, 
maar inmiddels heeft de afdaling 
een vervolg gekregen richting 
de bodem op 138+. Turbo 
Short posities kunnen worden 
aangehouden zolang de tendens 
dalend is, zwarte candles dus. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Voorliggende bodem komt weer in beeld

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=gbp/usd
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/?q=BUND future
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Goud - Beren stevig in het zadel

Recent werd een lagere top 
geplaatst op 1.824+ en werd 
een afdaling gestart richting de 
bodemzone rond 1.700. Daar was 
wat stabilisatie zichtbaar, maar 
inmiddels is de zone neerwaarts 
doorbroken met een stevige 
zwarte candle. Voor nu Turbo 
Short posities dus simpelweg 
aanhouden totdat er weer zicht is 
op wat bodemvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De afgelopen weken beweegt 
de koers tussen 87+ en 103. 
De zones zijn meerdere keren 
getest. Er is dus sprake van een 
balans in de koers. Een mooi 
speelveld voor Range Traders. 
Vooralsnog kunnen er dus korte 
ritjes gemaakt worden met de 
kanttekening dat het koersbeeld 
chaotisch blijft. Strak navigeren 
dus of lekker vanaf de zijlijn 
toekijken, aan u de keuze. 

BrentOil future - Chaos binnen de range

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De trend is neerwaarts, we zien 
een zigzaggend koersritme in 
een proces van lagere toppen 
en lagere bodems onder een 
rap dalende SMA lijn. De huidige 
opleving is slechts een matige 
countertrend beweging, het is 
oppassen voor een lagere top 
onder 21,00, om daarna de trend 
te vervolgen. Ik zie overigens 
wel wat positieve divergentie op 
de RSI, dus dat pleit voor extra 
rebound ruimte. 

Zilver - Zigzaggend koersritme

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=brent future
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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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een 
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest 
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s 
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
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