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De eerste twee weken van het nieuwe beleggingsjaar waren super positief, 
de bulls goed uit de startblokken, een hoopvolle start. Maar thans ziet het er 
naar uit dat op menig speelveld een “Tussentijdse top” wordt geplaatst. 
Adempauze of start van een significante correctie? Extra aanloop of einde 
van de bullenparade? Check de charts waar thans de cruciale krijtstrepen 
liggen en pas daar uw tactiek op aan. 
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AEX-Index® - Even pauzeren

Het is de bulls gelukt om de 732+ weerstand te slechten en daardoor boven uit een taaie zone te 
breken. Met alle indicatoren in de plus is er ruimte tot in de 800 zone, maar dat zal niet zonder horten 
en stoten gepaard gaan. Een terugtest naar 732+ onder het motto ‘oude weerstand wordt nieuwe 
steun’ is goed mogelijk. Vandaar de zwarte candle deze week. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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Chart Navigator - Indices     week 3, 20 januari 2023

DAX® index - Topvorming rond 15.300 punten

Rond 15.300 is een top gevormd 
en inmiddels gaat een correctie 
van start binnen de nog stijgende 
trend. Er ligt ruimte voor een 
terugval richting de vorige 
topzone rond 14.500 punten. 
De indicatoren noteren nog 
verdeeld, de swingteller noteert 
in de plus, spanningsmeter 
RSI buigt af vanuit overbought 
gebied. Voor nu de ingezette 
afdaling maar volgen. Zolang de 
swingteller positief noteert zijn 
koopposities gerechtvaardigd 
voor de lange termijn belegger.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - SMA zone onder druk gezet.

De zone rond 3.900 punten werd 
opwaarts doorbroken, tevens 
de oude top uit de zomer van 
2022. Inmiddels noteert de koers 
er weer onder en wordt de druk 
op gevoerd rond de SMA zone, 
getuige de zwarte candle op de 
weekgrafiek. Volgende week een 
witte candle zou zeer positief zijn, 
en de weg vrij maken richting 
4.200. Bij meer verkoopdruk ligt 
echter een afdaling naar 3.800 op 
de loer. Strak navigeren dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Bulls raken uitgeput

Vanaf de bodem op krap 
3.800 punten is een opmars 
gestart waarbij inmiddels de 
tussenliggende horde rond 
4.000 punten is gepasseerd en 
4.200 op de borden is aangetikt. 
Daar is nu een top in de maak, 
bevestigd door de RSI. Turbo 
Long posities blijven voor lange 
termijn spelers nog overeind, 
mits de zone rond 4.000 in stand 
blijft.

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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Chart Navigator - Indices                                                                                                                                     week 3, 20 januari 2023

 S&P500 index - Dalende topzone blijft nog overeind

Inmiddels is er een hogere 
bodem neergezet op krap 
3.764+ waarna een nieuwe 
rebound van start is gegaan 
en de structuur met dalende 
toppen opnieuw is getest. 
Pas als de zone rond 4.100 
opwaarts wordt doorbroken is 
er sprake van een belangrijke 
verbetering en een omkeer 
in het huidige koerspatroon. 
Turbo Long posities kunnen 
worden aangehouden, bij 
meer verkoopdruk is een exit te 
overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Telecom SXKP - Tussenliggende horde

Voor de sector Telecom is er 
sprake van een interessante 
koersontwikkeling. Na een flinke 
afdaling is er een zijwaartse 
fase gevormd tussen grofweg 
188 en 205+ euro. Daarbij 
noteert de koers nu onder de 
weerstandszone, een potentieel 
kantelpunt. Boven 205 is er 
sprake van een verbetering en 
ligt er ruimte tot circa 220. Bij 
meer verkoopdruk behoort een 
afdaling naar 188 weer tot de 
mogelijkheden. Voor nu bezien 
wat de markt in petto heeft.

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Onrustig koersverloop

De markt heeft recent 
de bodemzone 10.400+ 
gerespecteerd en rond 10.670+ 
is een licht hogere bodem 
geplaatst. De opmars stokt 
en de koers beweegt rond de 
daily SMA. Voorlopig lijkt het 
speelveld op de Nasdaq zich 
tussen grofweg 10.400 en 
12.400 te bevinden, waarbij 
het koersverloop wat onrustig 
is. Een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 3, 20 januari 2023     = kans,  = bedreiging

Adyen - Waar blijven de bulls?

 Voor de derde maal wordt er 
gebodemd rond 1,20, zo lijkt 
het. Charttechnisch gezien een 
3-dubbele bodem, een mooie 
springplank voor de bulls. Maar 
ze doen er nog niet veel mee, 
witte candles blijven vooralsnog 
uit. Deze zijn wel nodig om Turbo 
Long posities te overwegen. 
Dan is er ruimte tot aan de 1,60+ 
zone. De swingteller wel naar +1 
deze week, hoopvol dus. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Aegon - En weer is de 5 een te hoge hobbel

Het lijkt wederom niet te lukken 
om de weerstand op 5+ te 
slechten. De indicatoren sturen 
hier wel op aan, maar de zwarte 
candle doet vermoeden dat het 
niet gaat lukken. De candle is 
‘leading’ dus die blijven we dan 
ook maar volgen. Uitstaande 
Turbo Long posities al dan niet 
deels afbouwen lijkt gewenst. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Chaotisch koersbeeld, nauwelijks tot geen trend

De koers noteert al een flink 
aantal weken boven de SMA, 
maar heel enthousiast ziet het 
er niet uit. Er ligt wel voldoende 
ruimte voor een opmars naar 30, 
maar dat geldt eigenlijk ook voor 
de ‘downside’. De steun ligt ver 
weg op 26+. Maar even aanzien 
wat de spelers van plan zijn. 
Boven 28,50 of onder 26,70 zijn 
er betere kansen. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                 week 3, 20 januari 2023

Akzo Nobel - H&S bodempatroon in de maak

Charttechisch is een omgekeerd 
Hoofd-Schouder patroon in de 
maak. Op 60+ is de rechter 
schouder geplaatst, nu wordt 
er gekoerst naar de neklijn op 
krap 72,00. Koersdoel van het 
HS patroon is overigens krap 
85, gelijk aan de rode streep 
(toeval?). Vooralsnog de bulls 
aan zet, volg de route van het 
H&S patroon met belangstelling, 
al dan niet met Turbo Long 
rebound posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Bulls in smal stijgingskanaal

“Alle indicatoren in de plus, maar 
ook de RSI tegen de OB-lijn. Dus 
een extra aanloopje richting de 
SMA lijn op 25+ is goed mogelijk. 
Dit zal het proces van hogere 
toppen en hogere bodems 
versterken. “Kopen op zwakte” 
lijkt de aangewezen strategie”, 
zo schreef ik vorige week. En 
zie, de zwarte candle kan de 
opmaat zijn voor de gewenste 
dip. Wacht maar op de nieuwe 
hogere bodem voor nieuwe of 
additionele koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Wat een enthousiasme!

Deze week werden beleggers 
aangenaam verrast door 
een forse koersstijging, 
charttechnisch niet verwacht, 
ik noem het dan ook een 
kadootje van de markt. Meteen 
de bovenkant van de weekly 
trading range aangetikt op 
320+, meteen gevolgd door 
een rondje winstnemingen. 
De RSI staat nu tegen de OB 
band, dus komende week een 
zwarte candle zal topvorming 
bevestigen. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 3, 20 januari 2023

 ASML - Mooi trendplaatje

Zowel subjectief als objectief zijn 
de signalen positief. Ik zie hogere 
toppen en hogere bodems 
binnen een stijgingskanaal en ik 
zie positieve rangen en standen 
bij de indicatoren. Het gaat rap 
nu met de koers, dus al dan 
niet met een klein aanloopje zijn 
binnenkort niveaus rond 650 tot 
750 haalbaar.
Koopposities zijn 
gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Positieve ondertoon

Deze grafiek toont hetzelfde 
koersritme als bij ASML. Dus: 
hogere toppen en hogere 
bodems binnen een 
stijgingskanaal, en positieve 
rangen en standen bij de 
indicatoren. Op termijn is 80,00 
een haalbaar koersdoel. 
Koopposities zijn 
gerechtvaardigd, maar wacht 
op witte candles om posities 
eventueel uit te breiden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Matig vervolg van de rebound

De dalende trend zwakt af door 
de recente hogere bodem op 
113+ met thans de swingteller 
in rebound stand. Omhoog 
naar 132+ en 140 daarna, dat 
is de opdracht voor de bulls. 
Bescheiden rebound posities 
ter overwegen zolang er witte 
candles verschijnen en de 
swingteller doortelt in het blauw. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                week 3, 20 januari 2023

Charttechnisch is het redelijk 
rustig aan het front. Witte en 
zwarte candles nipt onder of 
boven de SMA lijn wisselen 
elkaar af, waardoor per saldo 
geen vooruitgang wordt geboekt. 
Boven in het veld is de 93+ zone 
van belang. Daarboven kan de 
bull zijn grip vergroten. Onder 
87+ geldt dat voor de beer. 
Afwachten maar. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Rust aan het front

IMCD - Wat zijn de spelers van plan?

Een troebel koersbeeld, 
nauwelijks trend, nauwelijks 
volatiliteit, de spelers weten even 
geen richting te kiezen. Steun 
en weerstand liggen dicht bij 
elkaar, dat illustreert het krappe 
speelveld. Boven 151+ of onder 
131+ is weer een significante 
koersbeweging te verwachten. 
Daar dan maar op wachten vanaf 
de zijlijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Exor - Hogere toppen en hogere bodems

De korte koershistorie toont wel 
al hogere toppen en hogere 
bodems, dus de ondertoon is 
positief. Mits de koers boven 
67,60 blijft bewegen is een 
vervolg van de bullenparade 
richting 76+ het meest 
waarschijnlijke scenario. Een 
mooi vooruitzicht voor hen die 
koopposities overwegen. De 
zwarte candle van deze week 
verstoort het koersritme nog niet. 

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/?underlying=EXOR&u=16928&cat=Turbo
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                      week 3, 20 januari 2023

KPN - Strijd rond de SMA

De bulls hebben de SMA zone 
op krap 3,00 bereikt en de 
rebound zou daar op kunnen 
drogen, tenzij het lukt om los te 
komen boven de gemiddelde lijn. 
De indicatoren sturen aan op een 
doorbraak en daarmee de start 
van een nieuwe uptrend. Hogere 
toppen en hogere bodems, dat 
is thans het beeld.
 Komende week wel weer een 
witte candle gewenst om het 
koersritme in stand te houden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Negatief sentiment

 Volgens de Dashboard 
spelregels voeren de beren 
de regie. Ook charttechnisch 
overheerst een negatief 
sentiment. Wel een steunlijntje 
op 38+, van daaruit zou een 
rebound gestart kunnen worden 
richting de SMA op 42+. Maar 
dan moet er wel komende week 
een witte candle verschijnen. 
Deze week een Bearish 
Engulfing patroon, dus weer een 
berentik. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Nu eerst een correctie

“Nu is het uitzien naar 
topvorming rond 12,80 gevolgd 
door een rondje winstnemingen. 
Loer dus op een moment om 
korte termijn winsten wat af te 
romen”, zo besloot ik vorige 
week mijn commentaar. En zie, 
een Bearish Engulfing patroon 
en een afbuigende RSI tegen 
de OB-band zorgen voor 
topvorming en een mogelijke 
correctie naar de Fibo grid 
rond 11+ tot 10+. Koopposities 
afbouwen dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 3, 20 januari 2023

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Rem op de rebound of adempauze? 

“Gaan de bulls de eerste Fibo 
lijn op 18,00 halen, of stoppen ze 
eerder met de rebound? 
Blijf alert als er Turbo Long 
rebound posities uitstaan”, zo 
meldde ik vorige week. Deze 
week een Bearish Engulfing 
patroon, dus een adempauze 
voor de bulls. Of toch het 
einde van de rebound? Het 
14,80 niveau zou steun kunnen 
aanreiken (oude weerstand, 
nieuwe steun), dan komende 
week weer een witte candle. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Flinke swings, nu tijd voor een top 

Vanaf de bodemzone 40 is er 
een flinke klim zichtbaar die nu 
de zone rond 75 bereikt. Daar 
liggen oude toppen, bovendien 
raakt de RSI de OB-lijn. Bij 
(meer) signalen van topvorming 
toch maar overwegen om Turbo 
Long posities te verzilveren. Hou 
vooralsnog rekening met grote 
swings omhoog en omlaag, dat 
is het huidige koersritme. 

Randstad - Bulls zijn vermoeid, stabilisatie op hoog niveau

“Maar er is ook sprake van lichte 
overspannenheid, getuige de 
stand van de RSI. Dus het blijft 
oppassen voor topvorming. 
Geen ideale plek voor nieuwe 
Turbo Long posities”, zo meldde 
ik recent. Welnu, nu tekent zich 
topvorming af tegen de rode 
streep op 60+ met een OB-
Downcross bij de RSI. Even 
afkoelen naar de Fibo grid rond 
53+ tot 51+, daarna weer nieuwe 
EL kansen. Voor nu dus wat 
winsten verzilveren. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 3, 20 januari 2023

RELX - Uit de driehoek 

Charttechnisch breekt de 
koers uit een driehoekformatie, 
hetgeen impliceert dat de bulls 
in dit geval hun weg kunnen 
vervolgen. De indicatoren 
draaien ook in de plus, dus 
een opmars naar 27,50 en 
29+ daarna is het meest 
waarschijnlijke scenario. Onder 
26+ vervagen de positieve 
vooruitzichten. 
Turbo Long posities zijn 
gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Taaie fase binnen de uptrend

De ondertoon is positief, hetgeen 
echter matig wordt bevestigd 
door de indicatoren. Die noteren 
afwisselend in de plus en de 
min. Het koersverloop ziet er dan 
ook wat stroperig uit, er is niet 
zoveel animo bij de bulls. Om 
het gematigd positieve beeld 
overeind te houden moet de 
zone rond 26 in stand blijven en 
moet de swingteller rap in de 
plus blijven doortellen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Rebound lijkt op te drogen

De opleving binnen de 
downtrend lijkt te stranden rond 
het 38,2% Fibonacci niveau op 
33+, maar dat wordt nog niet 
bevestigd door de indicatoren, 
die staan nog in een rebound 
stand. Het is wachten op een 
duidelijk signaal waaruit blijkt 
wat de spelers van plan zijn. 
Hervatting van de dalende trend 
of een overgangsfase naar een 
nieuwe uptrend, dat zijn de 
opties. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 3, 20 januari 2023

Unibail Rodamco - Bullen in de aanval

In de eerste weken van 2023 
komen de bulls sterk terug, ze 
zetten druk op de SMA lijn met 
de intentie deze te passeren om 
als zodanig een verse uptrend 
te starten. Ik zie overigens een 
breed H&S bodempatroon met 
als koersdoel de 70 zone. Dat 
belooft wat dit jaar. Bescheiden 
Turbo Long posities ter 
overweging, ook al kleurt de 
candle deze week zwart. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Nu wat afkoeling, een gezonde correctie

Na topvorming bij 49,00 werd 
door de swingteller en de RSI 
een correctie aangekondigd die 
deze week een stevig vervolg 
krijgt. De stijgende trendlijn 
onder druk zetten of daar juist 
bodemen, dat is thans de vraag. 
Anders gezegd, wacht op een 
witte candle als eerste indicatie 
van bodemvorming. Na een 
succesvolle correctie zijn er weer 
EL kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Bulls licht vermoeid

De ondertoon is positief maar 
ook wat onrustig. De krap 
24,00 rode streep zorgt voor 
wat haperingen, daarboven ligt 
op 24,59 een beer te loeren. 
Indicatoren in de plus, dus het 
is de vraag of en wanneer er 
getopt gaat worden om daarmee 
de bovenkant van een mogelijke 
trading box te vormen. De 
onderkant van de box ligt op 
17,50. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 3, 20 januari 2023

 
Er zijn vele manieren om trend en sentiment te meten in de markt. 
U weet dat wij daartoe de Dashboard methodiek hebben opgezet 
om te kunnen meten welke marktconditie valide is met bijbehorende 
coaching overweging. We volgen daarbij een groot universum, zodat 
we een ‘goed beeld’ van de markt hebben. Dit publiceren we dagelijks 
in onze Dashboard Publicatie. Maar deze publicatie herbergt veel meer 
informatie als het gaat om een ‘goed beeld’.

Marktconsensus
Hoe groot is de unanimiteit ofwel overeenstemming wat betreft 
verwacht koersverloop? Als de meningen redelijk zijn verdeeld, 
dan is de consensus in balans, dus daar heb je als belegger niet 
zoveel aan. Het wordt pas interessant als er een min of  meer 100% 
overeenstemming is, alle spelers zijn het met elkaar eens. Alle 
berichtgevingen, rapportages, metingen wijzen dezelfde kant op. Maar 
dan gebeurt er iets merkwaardigs. 

Gauss kromme
U heeft vast wel eens gehoord van de Kromme van Gauss, ofwel de 
curve die aangeeft hoe waarnemingen afwijken van hun gemiddelde, 
uitgedrukt in standaard deviaties. Dan is het toch ook gebruikelijk dat 
bij een te forse afwijking de komende waarnemingen terugkruipen 
naar hun gemiddelde? De beroemde Mean Reversion beweging.
Ik ben van mening dat dit bij beleggen ook het geval is. Als de markt 
het teveel met elkaar eens is, een veel te hoge consensus kent, dan 
kruipen de koersen langzaamaan de andere kant op. 

Dashboard metingen
De consensus in de markt vindt u terug op onze DB publicatie. Onder 
elke dag-, week- en maand Dashboard kolom vindt u per universum 
hoeveel % van de titels in het groen (UP) noteren, in het blauw (DOWN) 
of  in het geel (CORRECTIE of  REBOUND), zie afbeelding 1 als 
voorbeeld. Als een van de percentages de 80 tot 100% nadert, dan 
weet u dat de markt het veel te veel met elkaar eens is. Pas dan op 
voor een contraire koersbeweging. 

Marktconsensus

Dashboard publicatie voor marktconsensus

Wolters Kluwer - Bulls blijven het proberen

Het koersbeeld oogt erg 
onrustig en volatiel, maar wel 
met een positieve ondertoon. 
Koersvorming boven een nog 
stijgende SMA lijn met wisselende 
standen bij de indicatoren. Zolang 
de koers boven 96+ noteert, 
krijgen de bulls de gelegenheid 
de uptrend nieuw leven in te 
blazen richting de 110+ zone of 
hoger.  Maar eens bezien of ze 
hier in slagen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Afbeelding 1  

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Op maandag 20 februari a.s. om 19:30 uur staat het BB&B 
WEBINAR gepland, de TA coaching sessie voor de 

middellange termijn trendvolgende belegger, op zoek naar 
coaching en inspiratie. Waar schuilen thans de kansen en 
bedreigingen? Waar kun je als trendbelegger scoren? Hoe 

is het gesteld met trend en sentiment? Doe mee!

             Klik hier om u aan te melden 

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
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/e5044735-d9a4-4843-b2ce-ecd9510f6fc2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 3, 20 januari 2023     = kans,  = bedreiging

ABNAMRO Bank -  Topvorming in de maak

Na een geweldige sprint van 
8,70 naar 14,80 is het nu tijd voor 
een adempauze en zelfs een 
correctie richting de Fibo grid 
rond 12,45 tot 11+. Een gezonde 
afkoeling, mede gevoed door de 
RSI die boven de dymamische 
OB-lijn noteert. 
Een rondje winstnemingen lijkt 
aanstaande, trendvolgende 
beleggers weten hoe ze hier mee 
om moeten gaan. 

ASR Nederland - Correctie mag opdrogen

Al geruime tijd is een keurige 
uptrend gaande, een mooie 
serie hogere toppen en 
hogere bodems boven een fier 
opkrullende SMA lijn. Binnen dit 
proces kan thans een correctie 
opdrogen nipt boven de SMA 
lijn. Als er dan ook binnenkort 
een witte candle verschijnt, 
zijn er weer koopkansen voor 
trendbeleggers. “Wacht op 
wit” is voor hen de coaching 
aanbeveling. 

Fagron - Keren of passeren voor de bulls

Na het dieptepunt op 10,80 
volgde een mooie opleving in de 
downtrend, een rebound, die nu 
dreigt op te drogen nipt onder 
de SMA lijn. Als er nu wordt 
getopt, er staan reeds twee 
zwarte candles, dan kunnen de 
beren de regie overnemen en de 
dalende trend een nieuwe impuls 
geven. Dit kan worden afgewend 
als het lukt boven de SMA op 
14,60 te prikken. Spannende 
fase voor de bulls. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=abn amro
lmhttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=asr nederland
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=fagron
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 3, 20 januari 2023

OCI - Trend kan worden hervat

Binnen een prima serie hogere 
toppen en hogere bodems wordt 
het weer tijd dat de bulls de 
uptrend een nieuwe impuls gaan 
geven. Ze proberen daartoe 
een bodem te plaatsen op de 
SMA lijn met deze week een 
witte candle en een opverende 
RSI. Opstomen naar de 40+ 
zone is de opdracht voor de 
bulls. Ze mogen daarbij niet 
wegzakken onder 30+. Al met 
al anticiperende Turbo Long 
posities ter overweging. 

PostNL - Rebound wordt prima vervolgd

Langzaam maar gestaag 
klimmen de bulls naar hogere 
niveaus in de rebound. Een 
hogere bodem op 1,67 
indiceerde al een afzwakking 
van de downtrend, nu is een 
opleving gaande die kan 
aanhouden tot in de Fibo grid op 
2,15 tot 2,36. De afstand met de 
SMA lijn wordt hierdoor verkleind,  
er moet meer gebeuren om de 
trend te keren.Rebound posities 
mogen vooralsnog worden 
aangehouden.

Wereldhave - Er op of er onder voor de bulls

Er is een zware strijd gaande 
bij de SMA lijn rond 14+. De 
bulls moeten alle zeilen bijzetten 
om de beren van zich af te 
schudden. Ze moeten met een 
witte candle boven de SMA lijn 
prikken om een verse uptrend 
te starten. De indicatoren 
bieden deze ruimte wel. Lukt het 
onverhoopt niet, dan dreigt er 
een koersval naar 12 tot 10. 
Even de kat uit de boom kijken 
dan maar. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

-fithttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=oci
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=postnl
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q= wereldhave
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland                                                                                            week 3, 20 januari 2023     = kans,  = bedreiging

Apple - Brede Trading Range

De opwaartse trend in Apple 
heeft in 2022 plaats gemaakt 
voor een meer zijwaartse fase 
met een breed speelveld tussen 
120 en 180. Vanaf de steunzone 
is er thans een opmars valide 
die de voorliggende bodems 
rond 135 heeft bereikt. Daar 
is wat verkoopdruk zichtbaar, 
volgende week moet blijken of de 
opmars een vervolg krijgt richting 
de volgende horde rond 155+. 
Offensief Turbo Long behoort 
tot de mogelijkheden voor de 
liefhebber.

Infineon - Doorstomen naar 43+?

Recent werd de trend opwaarts 
doorbroken. Een top op krap 
34 volgde, waarna een afdaling 
van start ging die strandde op 
krap 28 rond de SMA zone. 
Inmiddels is een opmars valide 
richting de rode streep, waarbij 
de DBS in de plus noteert. Boven 
de weerstandzone op krap 34 
ligt ruimte voor een opmars naar 
43+. Zolang de swingteller in de 
plus noteert, kunnen Turbo Long 
posities worden aangehouden.

LVMH - Verkoopdruk zichtbaar

Rond 800 is een top in de maak. 
Na de flinke opmars vanaf 670 
neemt het momentum af en staat 
er een kleinere zwarte candle 
met een spike op de grafiek. Het 
lijkt dus tijd voor een correctie 
richting de oude topzone tussen 
725 en 750. Voor nu eerst 
maar kijken of het proces van 
topvorming wordt voortgezet. 
Turbo Long posities wellicht wat 
afromen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=apple
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=infineon
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten?q=infineon
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 3, 20 januari 2023

GBP/USD - Opmars bereikt de voorliggende topzone

Het Pond heeft een correctie 
achter de rug, maar vanaf 1.18+ 
werd wat tegengas gegeven. 
Inmiddels staat de swingteller 
dan ook in de plus op de 
weekgrafiek. De voorliggende 
top en weekly SMA zone rond 
1.24+ zijn bereikt. Daarboven 
kan het vizier wellicht op 
1.30. Pas onder 1.18 loopt het 
opwaartse patroon averij op. 
Vooralsnog blijven Turbo Long 
posities dus passen bij het 
charttechnische beeld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Euro blijft overeind

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het opwaartse koersverloop 
in de EUR/USD blijft nog altijd 
overeind. Na wat hapering rond 
de weekly SMA is inmiddels de 
1.08 zone gepasseerd en staat 
het vizier op 1.10. Pas onder 
grofweg 1.05 staat het opwaartse 
koerspatroon onder druk, dus er 
ligt flink wat ruimte op de kaart. 
Vooralsnog blijft de euro dus fier 
overeind en zijn Long posities 
gerechtvaardigd.

Vanaf de bodem op 132+ is 
een opmars van start waarbij 
het patroon van hogere 
toppen en hogere bodems de 
tussenliggende barrière rond 
140 heeft bereikt, die wat beter 
te zien is op de dagkaart. Er is nu 
wat topvorming zichtbaar, maar 
zolang het opwaartse patroon 
intact blijft kunnen offensieve 
rebound posities worden 
aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Topvorming rond 140

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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Chart Navigator - Grondstoffen                                                                                                                         week 3, 20 januari 2023

Goud - Candles blijven wit

De weekgrafiek laat een 
positief koersbeeld zien. Na wat 
haperingen rond de SMA heeft 
de koers de zone rond 1.900 
gepasseerd. Zolang er hogere 
niveaus op de kaart worden 
gezet kunnen Turbo Long posities 
worden aangehouden voor een 
verdere opmars richting 2.000. 
Pas als de swingteller in de min 
draait wellicht wat winst nemen op 
lopende posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Binnen de afdaling is een 
zijwaartse fase van kracht tussen 
circa 75+ en krap 90. De koers 
hobbelt heen en weer rond 
de nog dalende daily SMA.
Alles bij elkaar is het dalende 
koerspatroon nog intact op de 
weekgrafiek pas boven grofweg 
90 wordt dit opwaarts doorbroken 
en ligt er ruimte voor een klim 
richting 100. Bij verkoopdruk 
wellicht nieuwe Turbo Shorts 
optuigen.

BrentOil future - Zijwaartse fase binnen de dalende trend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er is sprake van een opwaarts 
koerspatroon voor Zilver, waarbij 
de koers al enkele weken blijft 
hangen onder de 24/25 zone. 
Het momentum loopt er dus wat 
uit, maar desondanks staan de 
indicatoren in de plus en noteert 
de DBS in het groen. Boven de 
huidige highs kan de koers door 
richting de topzone op 26+. Als 
er echter toch een correctie wordt 
ingezet, dan ligt het mogelijke 
vangnet rond 22.

Zilver - Koers blijft hangen rond 25 zone

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.

Disclaimer
Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig 
consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter 
de Boer is medewerker van BTAC. De informatie in deze publicatie is niet 
bedoeld als individueel beleggingsadvies of  als een individuele aanbeveling 
tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, 
dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of  te bespreken met 
uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In 
het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven diens 
technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van 
technisch analist en consultant. De beloning van BTAC, Bakker of  De Boer 
staat/stond/zal niet direct of  indirect in relatie (staan) met zijn specifieke 
aanbevelingen of  standpunten in deze publicatie. 
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of  Wouter de Boer van 
BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een long of  short positie in een 
van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel 
financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn 
van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, pensioenfondsen en/of  
kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of  andere medewerkers 
van BTAC geen invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen 
andere potentiële belangenconflicten bekend.

Lees hier de disclaimer ten aanzien van beleggingsaanbevelingen die 
op dit document van toepassing is: https://www.bnpparibasmarkets.nl/
disclaimerbeleggingsaanbevelingen.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/disclaimerbeleggingsaanbevelingen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/disclaimerbeleggingsaanbevelingen

