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bijbehorende scenario wijzigen. 
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Het blijft onrustig op de aandelenvelden, hetgeen leidt tot zwieperige koersen,  
aarzeling, angst maar ook speculaties bij beleggers. Zij balanceren  ‘Tussen 
hoop en vrees”. Blijven de trends intact? Zijn de correcties heftig maar 
tijdelijk? Wanneer weer een zwarte zwaan uit het fundamentele veld? Het 
wordt hen allemaal niet makkelijk gemaakt. Gelukkig is er de Chart Navigator 
die hen kan ondersteunen bij hun beleggingsbeslissingen. 
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Rood met zwart of wit
Het gaat er nogal heftig aan toe op menig 
weekchart. Felle correcties afgewisseld met 
dappere stierenstoten. Rode swingtellers in 
combinatie met zwarte of  witte candles, het 
oogt nogal stormachtig. Kijk op de chart van uw 
favoriete indices en hoofdfondsen waar kansen 
en bedreigingen schuilen.  
Elke week leg ik zes Midkappers of  
Smallcappers  op de analysetafel om hun 
conditie nader te duiden. Ik kies deze keer 
voor de zes A-fondsen uit de Midkap, te weten 
AirFrance KLM, Altice, AMG, Aperam, Arcadis 
en ASMI. Hoe is het op deze velden gesteld 
met trend en sentiment?  
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum 
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten 
op het thema van deze week. Ik analyseer 
trend en sentiment, spanning en ontspanning 
op de charts van AB Inbev, Mithra en Telenet.  
Mooie charts die hoop en vrees herbergen voor 
trendvolgende beleggers.
Op de intermarket speelvelden is er van alles 
gaande. EuroDollar stoomt op naar de 1,10+ 
zone, Goud en Zilver tonen half-mast-achtige 
patronen binnen hun uptrend, Brentoil probeert 
wederom te steunen rond de 58,00 steunzone 
en de Euro Bundfuture stabiliseert tussen rood 
en groen in zijn sterke uptrend.  

Wij zijn elke dag op zoek naar technisch 
verantwoorde scenario’s die wij al dan niet 
vertalen naar een Turbo Tijd Setup. De Risk 
Reward verhouding is dan veelal prima op 
orde. Er zijn echter ook scenario’s die vallen in 
de categorie ‘twijfelgevallen’, waarbij steun- en 
weerstandstrepen dichtbij liggen, waardoor er 
twijfel bestaat om een koop- of  verkooppositie 
in te nemen. Dit brengt veelal mentale kronkels 
en emotionele uitingen met zich mee. Om u 
hierbij te helpen heb ik een tegelwijsheid voor u 
bedacht, te weten “Nee, want..? Ja, tenzij...”. Of  
kiest u liever voor “Nee, tenzij...en ja, mits...”? 
In de TA vraagbaak zal ik deze ogenschijnlijke 
woordenkronkels nader omschrijven. Doe uw 
voordeel er mee!

TA vraagbaak Educatie
U weet ongetwijfeld dat ik onlangs een serie 
TA Coaching Video’s heb opgenomen ter 
ondersteuning van beginnende Dashboard 
Beleggers. U kunt hier klikken om de serie in 
te zien. Maar ik heb meer coaching materiaal 
voor u. Alle items uit de TA Vraagbaak van deze 
nieuwsbrief  kunt u hier nog eens inzien. Altijd 
goed om wat onderwerpen na te lezen teneinde 
uw TA kennis op te frissen. Succes!

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/tutorials/technische-analyse-de-basis/
https://www.nicoprbakker.nl/ta-vraagbaak/
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AEX-Index® - Aarzelend maar hoopvol

Met de stevige zwarte candle vorige week 
en thans -2 stand op de swingteller, komt er 
vooralsnog een einde aan de bullenparade 
en lijkt 587 een brug te ver. Er kan een 
dubbele body top  verschijnen in de 580 
zone, hetgeen een verzwakking van de 
trend behelst. Er is ruimte voor corrigerende 
berentikken tot 550/540 alwaar driemaal 
eerder een bodem is geplaatst. Volatiliteit 
kan aanwakkeren, dus tussentijds wat 
hoopvolle stierenstootjes zijn niet uit te 
sluiten. Zo kleurt de huidige weekcandle 
mogelijk mager wit. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: trendbeleggers betrachten 
enige terughoudendheid nu een volatiele 
correctiefase gaande is. 

DAX® index - Positieve impuls

Vorige week werd duidelijk dat de beren het 
heft in handen hebben. Een forse zwarte 
candle werd geplaatst met de swingteller 
in een minstand en de RSI dreigend met 
een 50-lijn downcross. Al met al een flinke 
verzwakking van het beeld, zij het dat 
de trend als zodanig nog niet in gevaar 
komt. Dat is onder 11.734 het geval. Voor 
nu bezien of de Fibo zone de bulls in de 
race kan houden met 12.023 tot 11.734 als 
vangnet. Signalen van bodemvorming zijn er    
als een witte candle wordt geplaatst. Tot dat 
moment gaan de beren aan de leiding. 

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

Chart Navigator - Indices      week 41 - 11 oktober 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Afwachtend en hoopvol

Op de weekkaart is een proces gaande 
van lagere toppen en hogere bodems, 
waardoor het speelveld langzaam maar 
zeker verkrapt. Weerstand op 3786 en steun 
op 3396 zijn momenteel de kantelpunten in 
het veld, dus er is wel wat ruimte voor beer 
en stier. De indicatoren staan er verdeeld 
bij, dus het is niet duidelijk wie initiatief zal 
tonen om de index significant van zijn plaats 
te drukken. Op moment van schrijven is 
een correctie status valide, ofwel berendruk 
boven de SMA lijn, maar wel met witte 
candle. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: de grafiek nodigt op dit moment 
niet uit om posities in te nemen. Wacht maar 
op een overtuigend signaal uit het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=393&underlying=AEX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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S&P 500® index - Op en neer

“Deze week kleurt de candle opnieuw zwart 
en draait de swingteller in de min. Al met 
al op de weekgrafiek een wat negatiever 
beeld voor deze index en derhalve lijkt een 
afdaling richting de SMA en steunzone 
rond 2822 punten voor de hand te liggen”, 
zo meldde ik vorige week. Welnu, er wijzigt 
niet veel in het technische beeld. De grillige 
correctiefase houdt aan, de beren zijn een 
stapje dichter bij de SMA lijn, ze hebben 
nog wat ruimte voor hun corrigerende 
berentikken voordat de bulls de trend 
mogen hervatten. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er weer koopkansen voor trendvolgende 
beleggers.

DOW JONES index - Felle bewegingen

“Deze week kleurt de candle opnieuw zwart 
en draait de swingteller in de min. Al met 
al op de weekgrafiek een wat negatiever 
beeld voor de DowJones index en derhalve 
lijkt een afdaling richting de SMA en 
steunzone rond 25.500 punten voor de 
hand te liggen”, zo meldde ik vorige week. 
Welnu, er wijzigt niet veel in het technische 
beeld. De grillige correctiefase houdt aan, 
de beren zijn een stapje dichter bij de SMA 
lijn, ze hebben nog wat ruimte voor hun 
corrigerende berentikken voordat de bulls 
de trend mogen hervatten. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er weer koopkansen voor trendvolgende 
beleggers. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 41 - 11 oktober 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Range trading

Op het Europese speelveld is een brede 
trading range zichtbaar met als bovenlijn 
3575 afgerond en als onderlijn 3240. 
Recent werd er keurig getopt tegen de 
weerstandlijn, waarna een felle afdaling 
volgde richting de onderkant van de range. 
Echter, de RSI remt de beren, deze week 
mogelijk een witte candle, de huidige 
correctie beweging valt dus mee tot op 
heden. Maar er is meer ruimte voor correctie  
zoals u kunt zien. De beweeglijkheid is 
daarbij ook groot, dus forse uitslagen blijven 
mogelijk. 

Conditie: Correctie.
Coaching: de correctie status noopt tot enige 
terughoudendheid bij trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 41 - 11 oktober 2019

ABNAMRO - Opnieuw bodemvorming

“Alle rebound winst vanaf 16+ als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Nu is het wachten 
op bodemstampers die mogelijk opnieuw 
gaan proberen vanaf circa 15,80 een 
opleving te starten”, zo besloot ik onlangs  
mijn commentaar. Welnu, vorige week toch 
nog een zwarte candle, deze week een 
dapper wit exemplaar, hetgeen aanstuurt 
op een dubbele bodem formatie. Meer wit 
is gewenst alsook wat positieve standen in 
de indicatoren voor bevestiging. 

Conditie: Down.
Coaching: bij een witte candle krijgen 
rebounders weer een kans. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Stapje terug

In een redelijk grillig proces van hogere 
toppen en hogere bodems, worden nu wat 
correctietikken uitgedeeld. De bulls doen 
een stapje terug richting zo mogelijk 34+, 
alwaar onder het motto ‘oude weerstand 
wordt nieuwe steun’ een hogere bodem 
geplaatst zou kunnen worden. Daarna 
kan de uptrend worden vervolgd met een 
aanval op de recente top op krap 39,00. 
Deze week mogelijk al een witte candle 
met een opverende RSI vanaf de 50-lijn. De 
eerste bodemstampers zijn actief.

Conditie: Correctie.
Coaching: anticiperende koopposities zijn 
te overwegen voor offensief ingestelde 
trendbeleggers, 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Spannende overgangsfase

Er is inmiddels voldoende koershistorie 
om de indicatoren te voeden. Dan blijkt 
dat er sprake is van een spannende 
overgangsfase, getuige de huidige candle 
nipt boven de SMA lijn, swingteller mager 
plus en de RSI met een  OS-upcross. Met 
name de twee laatste bevindingen zijn 
interessant want die sturen aan op meer 
koersstijging. En stel dat het de bulls lukt 
om overtuigend boven de SMA te breken, 
dan gaat er gewoon weer een uptrend van 
start.  
  
Conditie: Up.
Coaching: er zijn reeds rebound kansen. 
Trendbeleggers mogen boven 627 
aanhaken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 41 - 11 oktober 2019

Akzo Nobel - Zijwaarts geschuivel

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. Langzaam maar zeker zakt 
de koers weg, correctiestatus is valide, 
zonder dat er sprake is van overdreven 
berendruk. Op afgerond 79,90 ligt immers 
een klein groen steunstreepje dat er voor 
zorgt dat het koersbeeld zwak positief 
blijft. RSI inmiddels bij de 50-lijn, het zou 
zomaar kunnen gebeuren dat de koers kan 
aantrekken naar krap 82,00, daarboven is 
er ruimte tot 87+. Al met al een afwachtend 
beeld met een positief randje. Bulls moeten 
wel voortmaken. 

Conditie: Correctie / Resistance.
Coaching: wellicht is het raadzaam te 
wachten op een duidelijk signaal uit het veld 
waaruit blijkt wat de spelers gaan doen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Topvorming in gang gezet

De bulls zijn al enkele weken druk doende 
met een mooie parade, maar het wordt 
nu tijd voor topvorming en afronding van 
de upswing. Body weerstand rond 23,00, 
swingteller deze week naar -1 en de RSI 
wegbuigend onder de OB-lijn zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Toppen tegen 23,00 om 
daarna te dippen naar niveaus rond 22 
tot 21, dat zou het meest waarschijnlijke 
scenario moeten zijn. De tweede zwarte 
candle deze week is een mooie bevestiging 
van dit scenario. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: trendvolgende beleggers 
reageren op signalen van topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Beer of stier?

Onlangs werd er vanaf de 3,40 zone een 
opleving ofwel rebound gestart met de 
intentie de afstand met de gemiddelde 
lijn te verkleinen. Vorige week haperde 
de rebound, getuige de zwarte candle en 
een wegdraaiende RSI onder de 50-lijn. 
Bovendien remde de 50% Fibo retracement 
op 3,87 de bullenparade. Deze week een 
reactie van de bulls met de swingteller 
in een verse minstand, dat klinkt wat 
tegenstrijdig. Even aanzien wat de spelers 
verder van plan zijn. 

Conditie: Down. 
Coaching: tegenstrijdige signalen nopen tot 
enige terughoudendheid. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 41 - 11 oktober 2019

ASR Nederland - Grillige trendfase

“De bulls stomen  op richting de SMA lijn 
die op 35,50 in het veld ligt. Iets lager ligt 
de Fibo grid waarin getopt kan worden, 
waardoor de serie lagere toppen en lagere 
bodems in stand blijft. Kortom, de bulls nog 
even aan zet, daarna groeit de kans dat de 
beren het stokje overnemen om de dalende 
trendfase in stand te houden. De RSI stuurt 
aan op topvorming”, wat een voorspellende 
tekst als we nu zien dat er na de zwarte 
candle nu ook de swingteller in een -1 stand 
springt. Down status is terug, de beer weer 
aan zet in zijn grillige downtrend. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers is er weinig 
eer te behalen op dit grilige speelveld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Dubbele bodem rebound

De verwachte aanval van de beer heeft 
zich prima geopenbaard, waarbij 11,20 
als vangnet zou moeten fungeren. 
Welnu, deze week een prima poging om 
daadwerkelijk op te veren vanaf 11,20, 
waardoor een dubbele bodem zichtbaar 
wordt. Puur charttechnisch gevoed kan een 
rebound volgen naar de tussenliggende 
top op 15,65 of iets hoger. Dan moet 
blijken of de bulls een trendomkeer 
kunnen bewerkstelligen. Voor nu eerst de 
reboundparade volgen. 

Conditie: Down.
Coaching: de dubbele bodem rechtvaardigt 
het innemen van offensieve koopposities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Waar komt de top?

Vorige week was er een mager signaal 
zichtbaar waaruit afgeleid kon worden 
dat de bulls toe waren aan een dip. Deze 
week verrassen ze ons toch weer met een 
stevige witte candle met de stappenteller 
een tandje hoger naar +7. Topvorming op 
‘uncharted territory’ wordt dus kennelijk 
uitgesteld totdat de upswing volledig 
is afgemaakt. Nog even twee extra 
stierenstootjes tot swing +9, dan bezien of 
de bulls bereid zijn een stap terug te doen. 

Conditie: Up.
Coaching: wacht maar op een duidelijk 
topsignaal om winsten af te romen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 41 - 11 oktober 2019

DSM - Milde correctie

Langzaam maar zeker verliest de trend 
zijn momentum en worden de contouren 
zichtbaar van een trading range achtige 
configuratie tussen 104+ steun en 117+ 
weerstand. Formeel is een correctiestatus 
valide, de swingteller noteert immers in 
het rood, maar de beren krijgen niet echt 
poot aan de grond. Bij overtuigende 
koersvorming onder 104,20 is een diepe 
correctie naar 97,80 tot 93,00 mogelijk, 
zonder dat de trend in gevaar komt. De 
RSI nadert de 50-lijn, dus dat kan reeds 
bodemvorming aanwakkeren. Een milde 
correctie dus. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: wacht op nieuwe koopkansen 
binnen de uptrend. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Correctie droogt op

“De swingteller schiet ook al aardig op in 
zijn rode serie, dus het lijkt een kwestie van 
tijd wanneer er een hogere bodem wordt 
geplaatst”, zo besloot ik vorige week mijn 
commentaar. De bulls zijn het hier kennelijk 
mee eens, want deze week wordt met swing 
-9 een witte candle geplaatst op de 38,2% 
Fibo retracement. RSI knikt scherp omhoog, 
dus bodemvorming is gestart, de correctie 
kan opdrogen. Met deze voortgang ligt 
een nieuwe rally naar 170+ in het verschiet. 
Onder 135 vervaagt dit scenario aanzienlijk. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: signalen van bodemvorming 
mogen voor trendbeleggers aanleiding zijn 
om koopposities te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Bulls in correctie

Het huidige koersbeeld kenmerkt zich 
door een afnemende trendmatigheid 
en toenemende volatiliteit. Ofwel, meer 
beweging, maar minder richting. En 
dat is een lastige fase, want dan zijn de 
indicatoren minder betrouwbaar met hun 
metingen. Dan maar vertrouwen op de rode 
en groene strepen in het veld. Dan blijkt 
dat de koers heen en weer zwiept tussen 
krap 92,00 steun en 100+ weerstand. 
Momenteel zijn de beren aan zet, dus maar 
eens bezien of zij de groene lijn kunnen 
toucheren.  

Conditie: Correctie.
Coaching: lastig speelveld voor 
trendbeleggers. Zij kunnen het beste even 
aan de zijlijn toekijken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 41 - 11 oktober 2019

ING - Wit en rood

Uit mijn recente commentaren kon 
u afleiden dat langzaam maar zeker 
topvorming zou plaatsvinden tegen de 
SMA lijn op 9,90, als opmaat voor een 
vervolg of hervatting van de dalende 
trendfase. Dit laatste is thans het geval 
volgens de Dashboard spelregels, maar de 
kleur van de candle is niet de juiste. Rode 
swingteller met witte candle passen niet bij 
elkaar. Het is dus twijfelachtig of de beren 
daadwerkelijk poot aan de grond krijgen. 
We zien het even aan. 

Conditie: Down. 
Coaching: de berenactie overtuigt niet, dus 
eventuele short posities strak monitoren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Twijfelachtig beeld

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. Al een aantal weken steunen 
de candles op de licht afvlakkende SMA 
lijn, waarbij de RSI vastgeplakt zit op de 
50-lijn. Swingteller ook in een magere 
plus- of minstand, kortom, twijfel alom bij 
de spelers. Wie gaat overtuigend initiatief 
nemen? De bull richting de rode streep op 
82+? Of de beren naar de groene streep 
op 59+? Momenteel rust op de middenstip, 
afwachten wie als eerste in actie komt. 

Conditie: Up danwel Correctie. 
Coaching: het volstrekt neutrale koersbeeld 
noopt tot een afwachtende houding bij 
actieve beleggers. Wacht maar op een 
duidelijk signaal uit het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Keurige uptrend

Al geruime tijd is er sprake van een 
positieve ondertoon, getuige de serie 
hogere toppen en hogere bodems, alsook 
koersvorming boven een fier opkrullende 
gemiddelde lijn. Zo nu en dan een milde 
correctie als aanloop voor een nieuwe 
upswing in de uptrend. Vorige week werd 
een nieuwe upswing gestart, deze week 
wordt er een witte candle aan toegevoegd 
met de swingteller een tandje hoger naar 
+2. Geen overspannenheid, de bulls 
mogen hun parade vervolgen. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers ziet de 
chart  er goed uit. Kopen op zwakte blijft 
vooralsnog de gewenste strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

“De beren mogen nog even hun gang 
gaan, dan wordt het tijd dat de bulls het 
stokje weer overnemen voor een vervolg 
van de trend”, zo besloot ik vorige week 
mijn commentaar. Niet wetende dat deze 
week een forse zwarte candle toegevoegd 
zou worden. Zo ziet u maar, netjes de 
signalen opvolgen, dan heb je geen pijn 
van deze berendreun. Nu is het wachten op 
bodemstampers die een hervatting van de 
trend moeten voorbereiden. Bodemen in 
de  37/36 zone zou niet verkeerd zijn. 

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

NN Group - Hoop en vrees

“Aan turbulentie geen gebrek, dus 
tussentijdse oplevingen zijn altijd mogelijk. 
Maar de beer zet de toon, zo lijkt het”, zo 
schreef ik vorige week. En zie, prompt 
een stevige witte candle als reactie op 
de recente berentikken. Maar daar is ook 
alles mee gezegd. Indicatoren nog in een 
minstand, Down status valide, de beren 
geven niet zomaar op. Resultaat is een 
heftige strijd die van week tot week gevolgd 
moet worden om de voortgang te kunnen 
beoordelen. 

Conditie: Down.
Coaching: twee handen aan het stuur als er 
posities uitstaan. Het is geen makkelijk veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Lastige overgangsfase

Onlangs werd met een solide witte candle 
een breakout beweging in gang gezet als 
eerste stap in een nieuwe uptrendfase. 
Aansluitend volgden wat zwarte candles,  
geen probleem, een korte adempauze 
ofwel pullback voor de bulls tot de SMA om 
daar te bodemen en de recente trendbreuk 
te valideren. Charttechnisch oogt het nog 
niet superpositief, want ik zie lagere toppen 
en hogere bodems. De volatiliteit is daarbij 
ook groot, dus geen makkelijk speelveld. 
De witte candle van deze week zet de bulls 
wel steviger in het zadel.  

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

“Wispelturige koersvorming zonder 
overtuigende richting. Dit impliceert dat 
zowel beer als stier kansen heeft om 
initiatief te tonen de koers weg te drukken 
van de SMA lijn. Maar eens bezien wie 
wat dat betreft als eerste de handschoen 
oppakt”, zo schreef ik vorige week. Welnu, 
er komt nauwelijks verandering in het 
beeld. Sprietige candles, tegenstrijdige 
indicatoren, het wordt er allemaal niet 
duidelijker op. Afwachten dan maar. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: wacht maar op een duidelijk 
signaal uit het veld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Nerveuze koerssprongen

De uptrendfase maakt langzaam maar 
zeker plaats voor een wispelturige trading 
range met afwisselend witte en zwarte 
candles met sprietjes omhoog en omlaag. 
De indicatoren staan redelijk vlak, die 
bieden nu geen soelaas. Dan maar 
navigeren met de groene en rode strepen. 
Dan blijkt dat 20,31 onderin en 22,50 
bovenin de krijtstrepen van de range zijn. 
Zolang de koers hier tussen beweegt, blijft 
het een zijwaarts en nerveus koersbeeld. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: lastig navigeren op dit nerveuze 
speelveld. Wellicht is een zijlijnpositie de 
beste oplossing. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Takeaway  - Correctie eerst afronden

Na topvorming rond 85+ volgde een 
normale correctiebeweging die nog in volle 
gang is. Zwarte candles, rode swingteller, 
RSI onder de 50, de beren razen over 
het veld richting zo mogelijk de Fibo zone 
op 71+ tot 67+. Nog even dus en de bulls 
mogen terugkeren om de uptrend een 
nieuwe impuls te geven. Dat is vooralsnog 
het meest waarschijnlijke scenario. 
Het is wat dat betreft uitzien naar de 
eerstvolgende witte candle ter illustratie van 
de terugkeer van bodemstampers. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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

“De witte rebound candles reiken immers 
tot bijna de rode streep op 133,50, nipt 
onder de gemiddelde lijn. Het zou zo 
maar de plek kunnen zijn waar getopt gaat 
worden om daarna de trend te vervolgen. 
Dit impliceert  dat er een cruciale fase 
aanbreekt voor de bulls. Voor hen geldt 
het motto ‘keren of passeren’ en dan doel 
ik uiteraard op een trendbreuk of niet”, zo 
meldde ik vorige week. En zie, topvorming 
is gaande, de beren willen terugkomen. 
Volgende week zwart? Of gaan de bulls 
verrassen met een doorbraak? 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: het is aanbevelenswaardig om 
restant rebound posities op te ruimen nu de 
berendruk kan terugkeren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Hogere bodemvorming

Op afstand gezien is een mooi proces 
van hogere toppen en hogere bodems 
zichtbaar. Bovendien staan de candles 
boven een fier opkrullende SMA 
lijn. Kortom, de bulls aan de leiding. 
Bodemvorming is gaande bij 54,00 als 
opmaat voor een nieuwe bullenparade 
richting de recente spike top op 57,77. 
De swingteller blijft achter, maar er zijn 
voldoende aanwijzingen om hogere 
koersen te verwachten. Nu alleen nog 
wat witte candles en een plusstand op de 
swingteller om de UP status terug te krijgen. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: wacht op wit om koopkansen 
aangereikt te krijgen.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Wat een stierensprint

Recent een bodem op 42,56 met 
aansluitend een serie witte candles waar 
deze week mogelijk de zevende witte 
kaars aan wordt toegevoegd, de bulls 
zijn goed bezig. Met deze voortgang 
halen ze binnenkort de 48/49 zone uit 
2012/2015. Of stuurt de RSI aan op eerdere 
topvorming? De afstand met de SMA lijn 
is inmiddels aanzienlijk, dus topvorming 
lijkt aanstaande. Maar dan zal er eerst 
een zwarte candle moeten verschijnen 
om daarna de overspannenheid weg te 
poetsen. 
 
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers volgen met 
argusogen de verrichtingen van de bulls. 
Wanneer zijn ze toe aan een pauze? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Er zijn nu en dan charttechnische scenario’s die vallen in de categorie 
‘twijfelgevallen’, waarbij steun- en weerstandstrepen dichtbij liggen, 
waardoor er twijfel bestaat om een koop- of  verkooppositie in te 
nemen. Dit brengt veelal mentale kronkels en emotionele uitingen met 
zich mee, vooral als blijkt dat het scenario uiteindelijk goed uitpakt. Is 
er een oplossing? 
 
Nee want... 
Niet elk scenario ziet er briljant uit, dat zou wel erg makkelijk zijn. Het 
komt vaak genoeg voor dat alle marktlensindicatoren in de plus staan 
en dat zelfs een Enter Long coaching aanbeveling valide is. Maar dan 
ligt er een rode streep, ofwel weerstand, dichtbij. Veelal hoor ik dan dat 
beleggers afhaken, want er ligt een beer op de loer, het scenario zal 
wel slecht aflopen. Laat maar zitten, ik wacht wel totdat de weerstand 
wordt gebroken. Dit laatste gebeurt dan vaak genoeg met de nodige 
turbulentie, waardoor de koers plotsklaps fors hoger staat. Dan 
overheerst het gevoel te laat te zijn en wordt opnieuw afgezien van een 
aankoop. De belegger druipt af, op zoek naar andere kansen.

Ja tenzij... 
De oplossing zit in de twee simpele woordjes “Ja tenzij....” Doe 
gewoon mee met een coaching aanbeveling, desnoods met een 
bescheiden positie, totdat blijkt dat de weerstand daadwerkelijk de 
bulls tegenhoudt. Dan kun je alsnog ingrijpen. U begrijpt de euforie 
als bij een doorbraak al een kooppositie uitstaat. Bij de omgekeerde 
wijsheid “Nee tenzij....Ja mits...” mis je deze euforische ervaring. 

Setup validatie 
De “Ja tenzij...” wijsheid is ook van belang bij een setup validatie. 
Korte termijn dalingen zijn heus wel toegestaan bij een lange termijn 
koopaanbeveling, tenzij blijkt dat de setup niet meer valide is. 
Tijdvensterconflicten zorgen hierbij veelal voor hoofdpijn dossiers, 
lastig, maar daar valt mee te leven als je de tegelwijsheid in deze TA 
Vraagbaak omarmt. Zet twijfelgeval 1 en 2 in de afbeeldingen in ieder 
geval aan de kant. Succes met de mentale strubbelingen!

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

Twijfelgeval 1....

Nee want,.....Ja tenzij,.....

Twijfelgeval 2......

Wolters Kluwer -  Stabiel in de uptrend

Al enige weken is er sprake van een 
wispelturige stabilisatie tussen afgerond 
62,00 body steun en 67+ weerstand. Flink 
zwiepen zonder overtuigend richting te 
kiezen, dat is dan het resultaat. De rangen 
en standen van de indicatoren bieden 
geen uitkomst in deze marktfase, dus het is 
charttechnisch inschatten wat de volgende 
stap van de markt zal zijn. En dan hebben 
de bulls de meeste troeven in handen. De 
ondertoon is immers prima, dus uiteindelijk 
een aanval op en het breken van de 67+ 
weerstand acht ik een aannemelijk scenario. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Boven 67+ meer kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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AirFrance KLM -  Bulls gaan het proberen

Al geruime tijd is er sprake van een 
verkrapping van het speelveld als gevolg 
van een serie lagere toppen en hogere 
bodems. Afnemende trendmatigheid zou 
je het ook kunnen noemen, in afwachting 
van een nieuwe significante beweging. 
Daarbij speelt de 10-zone boven in het veld 
een belangrijke rol en 9+ onder in het veld. 
Buiten deze kantelpunten kunnen beer of 
stier weer een vuist maken. Zo te zien willen 
de bulls dit doen, getuige de witte candle 
met swingteller op +1. Formeel is de Up 
status valide op het Dashboard. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
te overwegen. Boven de driehoek meer 
kansen. 

Altice - Strekkende stieren

Vanaf begin dit jaar is een serie hogere 
toppen en hogere bodems gaande boven 
een fier oplopende gemiddelde lijn. Alle 
indicatoren in de plus, kortom de UP 
status is valide, zo nu en dan afgewisseld 
met een milde correctie. Thans is een 
upswing gaande, in combinatie met een 
onderhuidse spanning in de vorm van 
negatieve divergentie. Dit impliceert dat 
het oppassen is geblazen voor de bulls. Zij 
strekken nog een keer hun nek, waardoor 
de afstand met de SMA lijn nog groter 
wordt. 

Conditie: Up.
Coaching: bij duidelijke signalen van 
topvorming is het gewenst om deels wat 
winsten te verzilveren. 

AMG - Dappere rebound

Met de swingteller in een blauwe stand 
met candles onder de SMA lijn is er sprake 
van een Support conditie en derhalve een 
rebound status. Het idee daarbij is dat de 
bulls opstomen richting de SMA als zijnde 
een countertrend beweging. Er is een 
zebra grafiek gaande met afwisselend witte 
en zwarte candles. Deze week zowaar een 
dappere poging van de bulls om aan te 
trekken, zodat de rebound iets aan kracht 
wint. Maar eens bezien of zij hun parade 
kunnen vervolgen. 

Conditie: Support (Rebound).
Coaching: de rebound status wint aan 
kracht, maar hou eventuele posities maar 
bescheiden. 

     = kans,  = bedreiging
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Aperam - Van trend naar trading

Al geruime tijd is er sprake van een 
negatieve ondertoon, er is immers een 
proces van lagere toppen en lagere 
bodems gaande onder een rap dalende 
gemiddelde lijn. Maar de berendruk lijkt 
wat te verminderen door steunvorming 
in de 20+ zone. Driemaal een bodem 
aldaar stuurt aan op een trading range 
configuratie met 20+ als bodemlijn en 
26+ als toplijn. Zoals het er nu naar uitziet 
mogen de bulls proberen op te stomen 
naar de bovenkant van de range.
 
Conditie: Down.
Coaching: koopjesjagers zien hun kansen 
zolang de trading range valide is. 

Arcadis - de 16-springplank

Volgens de regels van het Dashboard 
beleggen is er sprake van een uiterst milde 
correctie status. Ik wil dit overrulen met de 
melding dat een trading range valide is 
boven de SMA lijn met een bodemlijn op 
15,85 en een toplijn op 19+. Momenteel 
zetten de beren druk op de onderlijn en 
is het de vraag of zij nu wel doordrukken. 
Recent wisten de bulls telkens terug te 
keren in de arena door gebruik te maken 
van de 16-springplank. Zouden ze dat nu 
weer doen? 

Conditie: Correctie.
Coaching: als de trading range in stand 
wordt gehouden, zijn er koopkansen voor 
range spelers. 

ASMI - Topvorming aanstaande

Sinds begin dit jaar gaan de bulls goed aan 
de leiding. Behoudens enkele haperingen 
stuwen zij de koers naar grote hoogte. 
Maar voor hoe lang nog? Alle indicatoren 
staan weliswaar in de plus, ik zie toch wat 
haperingen. Lichte topvorming bij 85+ kan 
de opmaat zijn voor een correctie richting 
de Fibo zone op 72+ tot 64+. Deze dip zou 
helemaal niet misstaan op dit plaatje. Het 
geeft de bulls de gelegenheid om te zijner 
tijd de trend een impuls te geven. Voor nu 
uitzien naar meer indicaties van topvorming 
zoals een zwarte candle. 

Conditie: Up. 
Coaching: vinger aan de pols, topvorming 
lijkt aanstaande, dus op tijd wat winsten 
afromen. 
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AB Inbev - Eerst een dip

Het weekplaatje oogt goed, maar er moet 
eerst een correctie worden afgewerkt 
alvorens de trend kan worden hervat. 
Zwarte candles, swingteller op -2 en een 
dalende RSI sturen aan op een vervolg van 
de dip richting de onderkant van de Fibo 
zone rond 79+. Daar zou een nieuwe hogere 
bodem geplaatst kunnen worden onder het 
motto ‘oude weerstand wordt nieuwe steun’. 
Vooralsnog dus wat afkoeling, de beren nog 
even aan zet. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: na een succesvolle correctie, 
mogelijk bij 79+, zijn er weer koopkansen 
voor trendvolgende beleggers. 

Mithra - Tussen hoop en vrees

 Het koersverloop verdient geen 
schoonheidsprijs als het gaat om 
trendmatigheid. De koers zwiept heen en 
weer tussen 23,36 steun en krap 30,00 
weerstand. Onder 23+ de vrees voor een 
nieuwe downtrend richting 18+. Boven 30,00 
de hoop op een nieuwe uptrend richting 
37+. Kortom, een lastig speelveld met 
toenemende turbulentie. Het is de vraag wie 
uiteindelijk aan het langste eind trekt. 
 
Conditie: Down. 
Coaching: gezien de toenemende turbulentie 
is enige terughoudendheid wel op zijn plaats. 
Het kruit drooghouden is toegestaan. 

Telenet - Breed stijgingskanaal

Charttechnisch gezien is een breed 
stijgingskanaal gaande met momenteel 
pogingen om onder in het kanaal een 
bodem te plaatsen. Candles nog zwart, 
maar welde swingteller reeds op -8, dus 
bodemstampers lijken aanstaande. Het is 
uitzien naar de eerstvolgende witte candle 
als indicatie voor bodemvorming op de 
plek waar je dat mag verwachten. Blijft de 
witte candle achterwege, dan dreigt er een 
uitbraak uit het kanaal. Al met al dus een 
spannende overlevingsfase voor de bulls.

Conditie: Down. 
Coaching: bij voldoende bodemvorming 
onder in het kanaal zijn er koopkansen voor 
trendbeleggers. 

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Downswing kan opdrogen

GBP/USD -  Volatiel verloop

Op afstand gezien is er sprake van een 
volatiel proces van lagere toppen en 
lagere bodems, veelal onder een rap 
dalende SMA lijn met regelmatig volledige 
downswings. De beer dus stevig aan 
de leiding, met deze week opnieuw een 
poging een downswing te starten getuige 
de swing op -1. Echter, de candle kleurt 
mogelijk wit, dus de beren krijgen niet echt 
poot aan de grond. Zowaar wat indicaties 
van een afzwakkende downtrend.

Conditie: Down.
Coaching: voorzichtigheid is geboden aan 
de shortkant van het veld. 

Euro-Bund future - Vervolg uptrend

Al zeer geruime tijd is er sprake van een 
stijgende trendfase met regelmatig een 
volledige upswing. Een sterke performance 
van de bulls op dit speelveld. Op dit moment 
is een volatiele fase gaande tussen 172+ 
steun en krap 177 weerstand. Even een 
korte pauze voor de bulls. Gezien de stand 
van de indicatoren is er geen trendbreuk 
aanstaande. Het lijkt een kwestie van tijd 
wanneer de bulls de trend gaan vervolgen 
met een hernieuwde aanval op de 177 zone. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een gezonde correctie zijn er 
weer koopkansen voor trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Ondanks het wat chaotische koersbeeld 
met korte oplevingen en veel afwisselende 
zwarte en witte candles, overheerst de 
afdaling in het EUR/USD valutapaar. 
Charttechnisch is er sprake van een 
gematigd patroon van lagere toppen en 
lagere bodems onder een dalende daily en 
weekly SMA lijn. De swingteller staat reeds 
enige weken in de min waardoor de Down 
conditie valide is op het Dashboard. Maar 
er verschijnen meerdere witte candles, dus 
het wordt tijd voor een opleving richting de 
1,12 zone. 

Conditie: Down.
Coaching: shortposities strak bewaken, er 
dreigt immers een rebound. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen  week 41 - 11 oktober 2019

Goud - Rond 1500

Enige stabilisatie is zichtbaar binnen het 
patroon van hogere toppen en hogere 
bodems op de weekgrafiek. De oude 
topzone 1.450/1.460 lijkt als vangnet 
te fungeren. Een grote spike is immers 
zichtbaar. De koers stabiliseert nu rond 
de daily SMA zone. Het beeld is nog niet 
overtuigend. Voor nu dus bezien of de bulls 
de trend daadwerkelijk kunnen vervolgen 
of nog wat ruimte geven voor een verdere 
afdaling. Een solide witte candle zou niet 
misstaan op dit speelveld. Tot dat moment 
blijft de correctie stand valide. 

Conditie: Up danwel Correctie.
Coaching: wacht op de bodemstampers om 
dan Turbo Long posities te overwegen. 

Zilver -  Lichte plus 

Recent werd de oude high in 2017 op krap 
20 aangetikt met een grote spike candle. 
Enige terugval volgde met een dip naar 
17 en op dit moment blijft de koers aardig 
hangen rond 17,50/75. De swingteller springt 
deze week mogelijk in een plusstand, terwijl 
de RSI ruim boven de 50-lijn beweegt. 
De UP status lijkt terug te keren, dus een 
vervolg van de uptrend is aanstaande. 
Opnieuw een aanval richting de 20-zone is 
dan ook het meest waarschijnlijke scenario. 
Turbulentie zwelt wel aan, dus nog wat 
berentikken tussendoor is goed mogelijk.

Conditie: Up. 
Coaching: nieuwe koopkansen nu de 
correctie opdroogt. Hou wel rekening met 
toenemende beweeglijkheid. 

BrentOil future - Milde downtrend

De koers zakt verder terug richting de steun 
op krap 55 en noteert onder de dalende 
daily en weekly SMA. Er is sprake van een 
licht dalende trend, ondanks de hogere 
top die recent is neergezet rond 70. De 
indicatoren noteren in de min, dus op het 
Dashboard is de Down conditie valide. 
Wellicht zorgt de steunzone rond 55 nog 
voor een opleving van de bulls. Voor nu 
echter de afdaling blijven volgen.
 
Conditie: Down.
Coaching: shortspelers kunnen posities 
aanhouden zolang de Down conditie valide 
blijft. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator  

Ik ben technisch analist met visuele analyse 
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik 
op een eigen specifieke wijze naar markten en 
koersontwikkelingen kijk.  Ik doe veel research 
op dit gebied, geef trainingen en workshops 
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit 
laatste doe ik vooral aan de hand van columns, 
commentaren en analyses op bekende 
beleggings-websites. Daarnaast mag ik 
regelmatig spreken op seminars en congressen 
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via 
Twitter (TheDailyTurbo). 
Ik benader de technische analyse vanuit 
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het 
beleggingslandschap met mijn Dashboard 
Beleggen in kaart te brengen en actieve 
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. 
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn 
informatie doet. Als er dan een mooi rendement 
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. 
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als 
coach. In mijn rol als coach staat denken en 
handelen in termen van waarschijnlijkheden 
centraal. Anders gezegd, het definiëren van 
scenario’s is de basis voor een verantwoorde 
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de 
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een  
discipline die niet mag ontbreken. 

Naast marktbeelden schetsen en routes 
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de 
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische 
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen 
een rol spelen. Met diverse uitspraken en 
beeldspraken geef ik in presentaties en 
workshops aan hoe emotie en discipline als rode 
draad tussen de oren van beleggers loopt. 
Ik heb mee mogen helpen de technische 
analyse in Nederland een gezicht te geven en 
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog 
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere 
inzichten over het voetlicht te brengen, in de 
veronderstelling dat u daar als actieve belegger 

uw voordeel mee kan doen. 
Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor 
Technische Condities, Turbo Tijd Setups, 
dagelijkse Coaching Video’s, TA aanbevelingen 
en Breaking News, en op twitter.com met naam 
TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde 
uit het oog.......

Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het 
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als 
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears 
gemutst zijn. U wilt weten waar significante 
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel 
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel 
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. 
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht 
te hebben in de route die u als belegger kunt 
afleggen, ofwel wat geeft het Dashboard aan 
signalen af?

In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator 
omschrijf ik van veel financiële titels de 
technische conditie, afgeleid van subjectieve 
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek 
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de 
markten en fondsen met een min of meer vaste 
marktlens, om u als belegger door het financiële 
landschap te coachen. Naast de informatie in 
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende 
technische bevindingen, tips en suggesties op 
de website www.bnpparibasmarkets.nl. 
De Chart Navigator vervult ook een rol als 
vraagbaak. Interessante onderwerpen, 
uitspraken, patronen, beeldspraken en 
indicatoren uit de technische analyse passeren 
de revue. 

Chart Navigator gratis 
abonnement
Wilt u een gratis abonnement 
op de Chart Navigator? Ga naar 
www.bnpparibasmarkets.nl. 

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

bnpparibasmarkets.nl


