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Laten we september snel vergeten en ons concentreren op het vierde 
kwartaal, historisch toch altijd nog het beste kwartaal. Gaan we een 
opluchtingsrally zien? De charts tonen in ieder geval een “Volatiele rebound 
strijd” tussen beer en stier, heftig gespartel in een zwaar bodemgevecht. Dit 
kan de opmaat zijn voor oplevingen in de downtrend. Gaan we in oktober dan 
witte candles zien? Check de charts en u vindt het antwoord. 
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AEX-Index® - Dubbele bodem als opmaat voor een rebound? 

De bulls doen hun uiterste best om te overleven boven de 632+ passage, charttechnisch een cruciaal 
kantelpunt. Als het lukt om het vierde kwartaal te starten met een witte candle op 632+, dan kunnen we 
het scenario van een dubbele bodem verder volgen. Een opleving naar 660 tot 680 in eerste instantie 
is dan haalbaar. Er op of er onder voor de bulls!

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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DAX® index - Neerwaartse doorbraak gevalideerd

De candle spriet van deze 
week tikt de oude steunzone 
aan, waarmee de neerwaartse 
doorbraak wordt gevalideerd. 
Steun op 11.500 is nu het 
volgende target voor de 
beren. De indicatoren staan 
logischerwijs in de min. Pas 
bij witte candles wordt het tijd 
om te gaan kijken of Turbo 
Short posities moeten worden 
afgeroomd.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index -  Zone rond 3.200 komt in beeld

Lagere toppen en lagere bodems 
kenmerken de grafiek. Er is dus 
sprake van een downtrend, dat 
zal duidelijk zijn. De week ging na 
de forse beweging vorige week 
rustig van start, maar inmiddels 
kleurt de candle weer zwart. 
De zone rond 3.200 punten 
komt langzaam in beeld.  Shorts 
voor de lange termijn blijven 
gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Geen tekenen van stabilisatie of herstel

Vanaf de lagere top op 
3.800+ ging een afdaling 
van start waarbij de recente 
bodems op krap 3.400 
neerwaarts doorbroken zijn. De 
stabilisatiefase aan het begin 
van de week is afgeslagen, 
Turbo Short posities krijgen 
voor de lange termijn dan ook 
nog steeds de voorkeur tot er 
signalen van bodemvorming 
zichtbaar zijn.

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 - Steun bereikt, beleggers keren nog niet terug

Lagere toppen en lagere 
bodems kenmerken de grafiek 
van de S&P500 vanaf de recente 
top 4.325. De steunzone, het 
swinglow rond 3.600+, tevens 
het laagste punt van dit jaar is 
bereikt. Er lijkt weinig animo 
van terugkerende beleggers, 
een vervolg van de afdaling ligt 
dan ook op de loer. Vooralsnog 
blijven Short posities dan ook 
de voorkeur behouden. Pas bij 
signalen van bodemvorming 
wellicht wat winst verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Healthcare SXDP - Berenpad nog valide

Een interessant koersgebied 
voor de Sector Healthcare. Het 
patroon is wat verzwakt, er staat 
immers een lagere top 1.071+ 
en de recente bodemzone 950 
is doorbroken. Wellicht kan 
de oude handelszone rond 
900+ wat steun aanreiken. 
De indicatoren hinten op 
bodemvorming, maar daar 
is nog wat meer voor nodig. 
Een waarschuwing dus. Tot 
die tijd Short posities maar 
aangehouden.

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Steun bereikt, bodemvorming blijft nog uit

Alle pogingen tot enig herstel 
zijn tot op heden afgeslagen. Na 
de lagere top op 13.720 leek de 
zone rond 12.000 aangewezen 
voor de vorming van een 
hogere bodem, maar de witte 
candle werd rap opgevolgd 
door een Bearisch Engulfing 
candle patroon. Inmiddels is de 
steunzone rond 11.000+ bereikt, 
vooralsnog zijn er geen signalen 
van overtuigende bodemvorming 
om Short posities wat af te 
romen. 

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 - Bulls laten het afweten in een negatieve overgangsfase

Het lukt de bulls niet om boven 
de SMA lijn te blijven. Ze vallen 
terug naar de 4,00 tot 3,80 zone, 
dat zou de onderkant van een 
trading range kunnen worden. 
De DBS wisselt rap van stand, 
hetgeen de lage trendmatigheid 
onderschrijft. Maar even 
aanzien of er binnenkort wordt 
gebodemd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Dalingskanaal zorgt voor berendruk

Het was de vraag of er 
gebodemd zou worden op de 
SMA lijn. Nee dus, zo blijkt uit 
de zwarte candle van deze 
week. De beren vergroten hun 
grip, zij houden een breed  
dalingskanaal intact met ruimte 
tot wellicht de 24 zone. De 
indicatoren rechtvaardigen het 
openen van Turbo Short posities. 
Hou wel rekening met mogelijk 
aanzwellende turbulentie. 

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

Ook deze week een vervolg 
van negatieve standen bij de 
indicatoren met weer een zwarte 
candle. Er is dalingspotentieel tot 
de 45 zone, maar eens bezien 
of de beren zo ver komen. Turbo 
short posities mogen worden 
aangehouden zolang het 
dalingsritme niet wordt verstoord. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Negatief sentiment zwelt aan, binnenkort een pullback? 

“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”, zo 
schreef ik vorige week. Welnu, 
de beren vervolgen hun pad met 
wel de RSI onder de OS-lijn, dus 
bodemvorming lijkt aanstaande. 
Dit zou een opleving naar 22+ 
kunnen inluiden. Vinger aan de 
pols als er Turbo Short posities 
uitstaan. 

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. Onlangs 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 
83+ 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 - Wordt er een dubbele bodem geplaatst?

Een spannend speelveld, ofwel 
een trading box tussen 118+ en 
157. 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? Als er Turbo Short posities 
uitstaan, dan vinger aan de pols 
als er mogelijk deze week een 
witte candle verschijnt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

Weinig trend, veel beweging 
binnen een beperkte 
bandbreedte, dat is het 
koersbeeld bij ING. Momenteel 
staat de koers onder in de box 
met de indicatoren in een min 
stand. Dus druk op de 8,30 zone, 
komen de bulls daar in actie? 
Komende week een witte candle 
herbergt een uitnodiging voor 
koopjesjagers om Turbo Long 
posities te overwegen. 

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 op dit tijdvenster is 
dan ook te rechtvaardigen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Stieren door het ijs, binnenkort een pullback?

“Wacht  op een witte candle 
om anticiperende Turbo Long 
posities in te nemen in de 
veronderstelling dat de trend 
hervat kan worden”, zo luidde 
de coaching overweging. En zie, 
geen witte candle, dus geen long 
positie. Mogelijk dat de strategie 
komende week wel valide is als 
er op de groene streep op 2,75+ 
wordt gebodemd. Dan inspelen 
op een pullback naar 2,95. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Flink gespartel in licht negatieve overgangsfase

Het gaat moeizaam met het 
koersverloop. De beer drukt 
niet echt goed door, de bull 
weet ook niet te overtuigen in de 
licht negatieve overgangsfase 
met mogelijk al bodemvorming 
rond 39+. Boven 43+ kan een 
positieve trend starten, dus er is 
werk aan de winkel voor de bulls. 
Of slaan de beren binnenkort 
toch toe? Maar even aanzien 
wat de spelers voor ons in petto 
hebben. 

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 op -9 vorige 
week lijkt lichte bodemvorming 
aannemelijk. Komende week 
graag een witte 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  aan. Gapfill tot 52+ is 
haalbaar, daarna mogelijk een 
afdaling naar de 40 zone. Zolang 
de koers onder 62+ beweegt, 
zijn Turbo Short posities 
gerechtvaardigd. 

Randstad - Houden de bulls stand in de 42+ steunzone? 

De bulls moeten een zware strijd 
voeren om de 42+ steunzone 
te verdedigen. Vooralsnog lukt 
dat, waardoor de contouren van 
een trading range opdoemen 
met 42+ als onderlijn en 47-48+ 
als bovenlijn. Als de spelers het 
hier mee eens zijn, dan mag 
komende week een opleving 
naar de bovenkant van de box 
worden ingezet. 
Bij een witte candle dus 
anticiperende Turbo Long 
posities ter overweging. 

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, maar komen de bulls terug? 

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. De witte candle van deze 
week is hiertoe een mooie stap. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Milde correctie binnen een afzwakkende trendfase

Binnen de positieve trendfase 
is een milde correctie gaande 
die er voor zorgt dat de trend 
aan kracht verliest. Ik zie immers 
lagere toppen en mogelijk 
hogere bodems, het koersritme 
valt stil. De indicatoren geven 
wisselende standen, kortom, 
een  afnemend momentum. 
Zwiepen tussen 22+ steun en 
28+ weerstand, dat lijkt thans 
een aannemelijk scenario. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Rebound aanstaande? Wat een afdaling!

In een rap tempo wordt de koers 
onderuit gehaald, de beer gaat 
flink tekeer. Maar voor hoe lang 
nog? Een volledige downswing 
neergezet, de RSI nadert de OS 
lijn en de afstand met de SMA lijn  
is best wel groot. Tijd voor een 
herstelbeweging. Maar wacht op 
wit om anticiperende Turbo Long 
posities te overwegen. 

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 - Volatiel berenpad

Met deze week opnieuw een 
zwarte candle wordt de daling 
voortgezet. Koersvorming in 
een stijl dalingskanaal, dus veel 
volatiliteit tot mogelijk de 35,00 
zone aan toe. Daar bodemen zal 
een rebound naar 50 inluiden. 
Maar zover is het nog niet. Eerst 
bezien of het berenpad wordt 
vervolgd. Turbo Short posities 
mogen worden aangehouden. 

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 mogelijk 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, wel met de nodige 
turbulentie. Trendbeleggers 
mogen aanhaken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Bulls back in town?

 Met een mooie witte candle 
deze week, zelfs als Bullish 
Engulfing patroon, willen de 
bulls terugkeren in de arena, zo 
lijkt het. Steun op de stippellijn 
als extra windje in de rug, de 
bulls mogen opstomen naar 
ruim 21, de bovenste stippellijn. 
Charttechnisch zijn Turbo Long 
posities te overwegen. 

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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Belangrijke indicator bij ons Dashboard beleggen is de DBS indicator, 
ofwel de Dashboard Status indicator die met gekleurde staafjes 
aangeeft wat de status is van de koersbeweging met daaraan 
eventueel gekoppeld een coaching stip. In afbeelding 1 staan de 
signalen van de DBS weergegeven.  
Grote voordeel van de DBS is het gegeven dat deze indicator 
historisch inzicht geeft in de status van de koersbeweging. Hoe 
lang is bijvoorbeeld de UP status al valide? Is de correctie net 
van start gegaan? Anders gedefinieerd, met de DBS wordt het 
beleggingsklimaat inzichtelijk gemaakt. Graag een nadere toelichting.  

Zonnig klimaat 
Als onder de grafiek zichtbaar is dat al een geruime tijd groene DBS 
staafjes worden weergegeven, al dan niet met de EL coaching stip, 
dan is er sprake van een UP status, ofwel een koopklimaat. Er is sprake 
van een stijgende trendfase, een duidelijke stijgingstendens. Zoeken 
naar koopkansen in een zonnig beleggingsklimaat.

Bewolking 
Als de opgaande beweging hapert en overgaat in een correctie 
beweging, dan verschijnt er een gele correctiestaaf. Zolang er 
correctiestaafjes worden geproduceerd is het raadzaam om deels 
wat winsten te verzilveren, of  aan de zijlijn te wachten op nieuwe 
koopkansen. Het is tijdelijk bewolkt.

Regen en opklaring 
In geval van een serie blauwe staafjes is er sprake van een 
verkoopklimaat, de beren voeren de regie. Verschijnen er dan gele 
rebound staafjes, dan kun je spreken van een opklaring. Short posities 
verzilveren en wellicht rebound posities overwegen.

Wisselvallig
Het kan ook gebeuren dat de DBS rap van kleur wijzigt en derhalve 
geen serie gelijke staafjes produceert. Dit wijst dan op een wispelturig 
koersverloop, een wisselvallig klimaat. Even niets doen.  

Afbeelding 2  

DBS indicator Status en Coaching

DBS beleggingsklimaat

AEX al zes weken met een blauwe DBS

Wolters Kluwer - Veel gespartel, bulls willen de trend hervatten

“Thans is 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”, zo 
schreef ik vorige week. Welnu, 
deze week mogelijk een witte 
candle, swingteller naar +1 en de 
DBS met een EL coaching stip. 
Koopkans voor trendbeleggers. 
vilgend

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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B&S group - Dubbele bodem of krak? 

Binnen de dalende trend gaan 
de beren flink tekeer. Maar 
wat gaan de bulls doen bij de 
groene streep op 4,40+? Gaan 
ze proberen te bodemen als 
opmaat voor een rebound naar 
5,38? Of is het ‘krak’ en dus 
een vervolg van de dalende 
beweging naar 3,70+?  
Turbo Short posities even strak 
monitoren als komende week 
een witte candle verschijnt. 

BAM -  Zwiepen in de trading box 

In termen van marktclassificatie 
is er sprake van een trading 
range ofwel trading box tussen 
2+ steun en 2,95 weerstand. 
Momenteel staat de koers 
midden in de box met de 
indicatoren in een lichte min 
stand. Zakken naar de groene 
streep lijkt dan ook aannemelijk. 
Bescheiden Turbo Short posities 
ter overweging.  

Brunel - Koers in vrije val, nu tijd voor een rebound

Maandenlang zijwaarts en dan 
onder uit de range breken, 
dat is onlangs gebeurd. Maar 
de downswing kan opdrogen 
gezien de stand van swingteller 
en RSI om plaats te maken voor 
een rebound naar de stippellijn 
op 9,60. Daar toppen zal de 
downtrend valideren. 
Spannende rebound kansen 
voor koopjesjagers mits de 
komende candles wit kleuren. 

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&sgroup
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=bam
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=brunel
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Forfarmers - Dalende trend intact

Charttechnisch gezien een 
prima plaatje, maar dan wel als 
dalende trend. Lagere toppen 
en lagere bodems onder een rap 
dalende SMA lijn geven aan dat 
de beer heer en meester is op 
het veld. Zij zorgen voor laagte-
records, er zijn geen referenties 
onder in het veld. Dan maar 
navigeren met de indicatoren. 
Vooralsnog mogen Turbo Short 
posities worden aangehouden. 

Heijmans -  Beer aan zet, wel tijd voor een korte opleving

De chart met zijn indicatoren 
geven aan dat een dalende 
trendfase actief is. Binnen dit 
proces wordt het tijd voor een 
countertrend beweging, ofwel 
een rebound. De swingteller 
staat immers op -9, veelal 
aanleiding voor bodemvorming. 
Daarna een opleving richting de 
11 zone, mogelijk door naar 12. 
Bij een witte candle dan ook 
overwegen om Turbo Short 
posities te neutraliseren. 

Sligro - Relatief forse afstraffing, eerst maar eens een opleving

In een rap tempo wordt de koers 
in elkaar gedrukt, een vrije val 
tot mogelijk de 11+ steunzone 
(niet zichtbaar). Swing -9, RSI 
onder de OS-lijn en een enorme 
afstand met de SMA lijn vragen 
om een rebound richting krap 
18,00. U kent de spelregel, eerst 
wit, dan een rebound. Leuke 
aanstaande rebound kansen 
voor koopjesjagers, zo lijkt het. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=forfarmers
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=heijmans
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=sligro
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Apple- Brede range na langdurige uptrend

Per saldo wordt een brede 
range zichtbaar tussen 130 en 
180 na de langdurige uptrend. 
De koerszone rond 150 leek 
interessant, er is daar immers 
al eerder steun aangereikt, 
maar de beer dwingt nu toch 
lagere niveaus af. Voor nu 
staat alles dan ook in de min 
en is het zoeken naar signalen 
van  bodemvorming. Pas dan 
wellicht exit short en rebounds ter 
overweging.

Autozone - Uptrend blijft valide

Hogere toppen en hogere 
bodems kenmerken de chart 
met enkele grote uitschieters. 
De afgelopen weken is er wat 
stabilisatie zichtbaar, in de 
huidige markt eigenlijk een 
positief teken, de beer is op veel 
charts immers aardig tekeer 
gegaan. Boven 2.200 wordt 
het beeld weer positiever en 
zijn additionele Long posities 
mogelijk. 

Tesla - Druk op het kantelpunt 250+

Hoe staat het met Tesla? De 
zone rond 250 lijkt een belangrijk 
niveau. Daaronder ligt immers 
een afdaling richting 200 op 
de loer. Dat is nu nog niet aan 
de orde, de koers hobbelt al 
enkele weken tussen 250 en 
315. Dat is overigens ook een 
flinke range. Boven 315 komt er 
ruimte vrij richting de topzone 
op krap 400. Bij witte candles 
rond 250 wellicht nog offensieve 
reboundkansen.

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=autoZone
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=tesla
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GBP/USD - Volatiele Britse chaos

Deze week werd kortstondig 
het All time Low rond 1.0345 
neerwaarts gebroken, maar 
inmiddels noteert de koers al 
weer op krap 1.1200. Enorm 
grote bewegingen dus voor 
het Pond, dat al lange tijd in 
een dalende trend noteert, 
getuige de afdaling vanaf de 
top op 1.42+ in 2021. Gezien de 
volatliteit is het raadzaam zeer 
goed te monitoren als er posities 
uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Herstelfase binnen de dalende trend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Inmiddels is er een low geplaatst 
op 0.9552, nadat een flinke 
afdaling zichtbaar was. De 
candle kleur inmiddels echter 
weer wit en de koers noteert rond 
0.98+. Flinke bewegingen dus 
voor de EUR/USD. Vooralsnog 
is er sprake van een opleving in 
de dalende trend. Anticiperende 
Turbo Long posities ter 
overweging? 

Voor de negende week op rij een 
zwarte candle voor de EuroBund. 
Vanaf de top op 157+ ging 
een afdaling van start waarbij 
het swinglow dat in de zomer 
werd neergezet neerwaarts is 
doorbroken. Het volgende target 
ligt rond 130, al zijn er wel wat 
oude tussenliggende hobbeltjes 
te bespeuren. ‘Volg de afdaling’, 
dat lijkt thans de aangewezen 
overweging met de kanttekening 
dat er wat prille bodemsignalen 
zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Enige stabilisatie zichtbaar

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 - Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Vanaf het hoogste punt van 2022 
rond 2.113, tevens een dubbele 
meerjarige top, is een afdaling 
gaande die thans de zone rond 
1.600 bereikt. Een patroon van 
lagere toppen en lagere bodems. 
Zo nu en dan zijn er pogingen tot 
bodemvorming zichtbaar met wat 
herstel, zoals nu ook het geval 
is met de witte candle en een 
oversold RSI, eerder een singaal 
om wat winst te verzilveren op 
Short posities. Per saldo blijft het 
beeld negatief.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Een dalingstendens is zichtbaar 
vanaf de top op krap 113. Wel 
een chaotisch patroon met 
moeilijk definieerbare swings. 
De koers zakt dan ook langzaam 
terug richting 80 Dollar, waarbij 
de swingteller -4 noteert en 
de DBS een correctiestand 
weergeeft. Wellicht dat er rond 
het koersgemiddelde weer wat 
bodemvorming zichtbaar wordt. 
Voor nu de correctie maar blijven 
volgen. 

BrentOil future - Koersgemiddelde rond 80 Dollar binnen bereik

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na een flinke afdaling vanaf 
krap 28 die gestart werd begin 
2022, is nu een koers zichtbaar 
rond 18+. Er is sprake van flinke 
bewegelijkheid, getuige het 
voorliggende herstel van 17.50 
naar 20 en weer terug naar 
18.  Ondanks wat herstel is een 
dalend patroon intact, pas boven 
grofweg 20 lijkt het beeld wat 
op te klaren. Na de opleving zijn 
er wellicht weer nieuwe Short 
posities mogelijk. 

Zilver - Herstelfase binnen de dalende trend

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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