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De ergste berenkou lijkt uit de lucht nu we op menig weekgrafiek meerdere 
witte candles zien als rebound in de downtrend. Herstelpogingen, zo 
mogen de “Witte rebounds” worden genoemd. Opluchting bij beleggers, 
koopkansen voor countertrend spelers, maar blijf alert. De trend is nog lang 
niet gekeerd, de beer is nog niet verslagen. Blijf de charts volgen en check 
goed waar thans de routepaaltjes staan.  

Chart Navigator 
21 oktober 2022

Inhoud  Chart Navigator
Indices en Sectorkeuze     P. 2
AEX® Hoofdfondsen         P. 4
TA Coaching Rubriek        P. 12
Selectie Midkapfondsen    P. 13
Turbo Titels Buitenland      P. 15
Valuta - Obligaties             P. 16
Grondstoffen                      P. 17

AEX-Index® - Moeizame bodemvorming

Het is en blijft aanmodderen op het AEX speelveld. De bulls moeten een zware strijd voeren om te 
overleven. Het is spartelen rond 640 met wisselende standen bij de indicatoren. Het momentum loopt 
enigszins uit de grafiek, hetgeen een voorbode is voor een koersuitbraak. Maar eens bezien of dat 
binnenkort een overtuigende stierenactie wordt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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DAX® index - Rebound nog nipt intact

Na het aantikken van de zone 
rond de daily SMA en het 61,8% 
Fibonacci niveau is verkoopdruk 
ontstaan getuige de spriet in de 
candle van deze week. Op het 
Dashboard is de rebound nog 
intact, maar een waarschuwing 
is op zijn plaats. Voorzichtig dus 
met Rebound posities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index -  Dalende trend nog intact, wel een dappere opleving

Binnen het patroon van lagere 
toppen en lagere bodems zijn 
witte candles zichtbaar waarbij 
deze week een stevige spriet 
zichtbaar is met het high rond de 
oude bodemzone 3.500 en de 
Fibonacci zone. Zolang de DBS 
blauw kleurt kunnen Turbo Short 
posities worden aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Prille herstelfase

De bodem rond 3.250 is aardig 
aangestampt. Gedurende drie 
weken werd het niveau immers 
gerespecteerd. Deze week 
ging een herstel van start op 
het Dashboard dat thans het 
midden van de laatste swing 
heeft bereikt, de 50% fibonacci 
zone. Daar ligt tevens het daily 
koersgemiddelde. Voor nu 
bezien of de herstelfase doorzet.

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 - Dashboard noteert in de min, wel poging tot bodemvorming

Lagere toppen en lagere 
bodems kenmerken de grafiek 
van de S&P500. Er is nu wat 
stabilisatie zichtbaar rond de 
oude bodemzone van juni, de 
koers beweegt al enkele weken 
tussen 3.500 en 3.800. Toch lijkt 
het of een verdere afdaling in 
de lucht hangt. Het Dashboard 
noteert nog altijd in de min. Strak 
de index blijven volgen dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Telecom  - Bodemvorming na overspannenheid?

Wat een beweging in de sector 
Telecom. De afdaling wordt 
gekenmerkt door oranje MRI 
candles als teken dat de afdaling 
aan de extreme kant is ten 
opzichte van het ‘normaal’. Een 
bodem zou dus niet zo gek 
zijn. Maar ja, die is niet zomaar 
gevormd. Eerst maar kijken of de 
afdaling verder voortzet, de DBS 
noteert nog in het blauw.

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Bodemsignalen slechts ijdele hoop voor de stieren?

De indicatoren geven een 
signaal voor mogelijke 
bodemvorming. Rond het oude 
swinglow is er immers sprake 
van swing -9 op de weekgrafiek 
en een positieve divergentie in 
de RSI. Daarbij een rebound 
op de daggrafiek en een 
verbetering in het momentum 
van de serie toppen en bodems 
op de dagkaart. Maar is de 
markt er klaar voor of is het 
ijdele hoop? Openstaande short 
posities strak monitoren dus. 

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 42, 21 oktober 2022     = kans,  = bedreiging

Adyen - Bodemvorming bij 1200, contouren van een dubbele bodem

 Deze week mogelijk een 
aanvullende witte candle met 
de swingteller op +1 en een 
opkrullende RSI. Kortom, 
indicaties van bodemvorming en 
wie weet de contouren van een 
trading range. Zo ja, dan mogen 
we een opleving naar ruim 1800 
tegemoet zien. 
Alvast wat koopposities 
overwegen? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Veel gespartel  in een negatieve overgangsfase

Veel beweging, weinig trend, 
dat is het huidige koersbeeld. 
Thans heftig gespartel nipt onder 
de SMA lijn, met deze week 
een witte candle. Wisselende 
standen bij de indicatoren, wat 
willen de spelers nu eigenlijk? 
Maar even vanaf de zijlijn 
toekijken en wachten op een 
overtuigend signaal.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Forse koersbewegingen, erg volatiel allemaal

De koers wordt alle kanten 
opgeslingerd, met deze week 
mogelijk een zwarte candle. 
Gaan de bulls  proberen boven 
de SMA te blijven? Volatiel 
opstomen naar de krap 30 zone 
voor het einde van het jaar? 
Zou mooi zijn, maar eerst meer 
indicaties dienaangaande. De 
ondertoon is licht positief, te 
mager om forse posities in te 
nemen, aldus de coach. 

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 zich even in, tijd voor wat herstel

Tijd om de winsten op Turbo 
short posities te verzilveren. Zo 
luidt de coaching aanbeveling, 
gevoed door het charttechnische 
beeld. We zien witte candles als 
indicatie van bodemvorming en 
een opleving naar de 70 + zone. 
Het koersritme wordt nog niet 
onderbroken, dus niet te snel aan 
Turbo long posities denken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Opleving in volle gang, wanneer een lagere top? 

Na de forse berentik tot 19,4 
werd het tijd voor een rebound, 
hetgeen ook gebeurde, getuige 
de witte candles en deze week 
de swingteller op +1. Een mooi 
herstel, maar pas op voor de 
beer, want die wil binnenkort 
mogelijk een lagere top plaatsen, 
om daarmee het huidige 
koersritme in stand te houden.  
Vinger aan de pols als er 
rebound posities uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Wat een spartelende strijd, zebra grafiek is in de maak

De zebra grafiek oogt  al enkele 
weken erg nerveus, maar deze 
week met de swingteller op +1 
zouden de bulls terug kunnen 
komen om alsnog te proberen 
noordwaarts op te stomen. Een 
rebound naar de 300 zone is 
goed mogelijk, daarboven draait 
de trend pas. Voor nu bezien 
of de bulls dit tempo kunnen 
volhouden. Koopjesjagers zien 
hun kansen wel. 

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, maar de bulls komen terug

Met veel gevoel voor dramatiek 
wordt geprobeerd bij de 400 
zone te bodemen als opmaat 
voor een rebound richting de 
SMA lijn. Deze week mogelijk 
een Bullish Engulfing patroon, 
swingteller op +1 en de DBS 
in rebound stand met stip. 
Met deze voortgang is het te 
overwegen Turbo Long posities 
aan te schaffen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Ook dit techfonds toont de contouren van een  volatiele trading range

De techfondsen lijken wel 
hetzelfde charttechnische beeld 
te tonen. Bodemvorming bij de 
onderkant van een mogelijke 
trading box. In dit geval rond 
42,00. Een opmars van de 
bulls richting de 55+ zou dan 
een logisch vervolg moeten 
zijn. Deze week doen ze een 
prima stap in de juiste richting. 
Rebound posities mogen 
worden ingenomen volgens de 
Dashboard spelregels. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Rebound in gang gezet, afstand met SMA mag worden verkleind

Onlangs een klein 
bodempatroontje, vorige week 
een witte candle op een iets 
lager niveau. Deze week weer 
een hogere witte candle met de 
swingteller op +1. Een opleving 
naar de 140 zone, zo luidt dan 
ook het meest waarschijnlijke 
scenario. Nu moeten de bulls 
doorpakken met meer wit, dan 
kunnen rebound posities worden 
aangehouden. 

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 - Zigzaggend omlaag, mogelijk eerst wat herstel

Zowel een redelijke 
trendmatigheid als een 
behoorlijke turbulentie, dat is 
kenmerkend voor dit koersbeeld. 
Anders gezegd, met veel gevoel 
voor dramatiek lagere niveaus op 
de borden. Even aanzien of het 
lukt om de week af te sluiten met 
een +1 swingtellerstand, dat zou 
dan wat herstel naar 130 of 140 
kunnen inluiden. Te mager mijns 
inziens om daar posities op in te 
nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Bulls rap op weg naar de bovenkant van de trading box. 

Weinig trend, veel beweging 
binnen een beperkte 
bandbreedte, dat is het 
koersbeeld bij ING. Momenteel 
zijn de bulls rap op weg naar 
de 10+ zone, gelijk aan de 
bovenkant van de trading box 
en ook nog eens gelijk aan de 
eerste rode streep en de SMA 
lijn. Dat zal een hele dobber 
worden om die passage uit te 
nemen. Voor nu de verrichtingen 
van de bulls verder volgen. 

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  - Beetje herstel binnen de lange downtrend

Na een diepte-record vorige 
week, proberen de bulls deze 
week wat terrein terug te winnen. 
Zo mogelijk de swingteller naar 
+1 en een rebound stip op de 
DBS indicator onderschrijven 
deze reddingspoging. Terug 
naar de 20 zone om daar weer 
zijwaarts te gaan bewegen? Of  
is de witte candle deze week een 
vergissing? Even aanzien maar. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Stieren verder onderuit, binnenkort een pullback?

Met veel gevoel voor dramatiek 
wordt de koers onderuit 
gehaald. Een felle negatieve 
overgangsfase is thans gaande, 
waarbij binnenkort een pullback 
van start kan gaan richting 
de SMA op 2,95 teneinde de 
trendbreuk te valideren. Het is 
uitzien naar de eerstvolgende 
witte candle, mogelijk in 
combinatie met een OS-UP 
cross bij de RSI om de pullback 
te starten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - De bulls willen terugkomen op het licht negatief getinte speelveld

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 
bodemvorming rond 39+. Boven 
43+ kan een positieve trend 
starten, dus er is werk aan de 
winkel voor de bulls.  Eerst goed 
bodemen, dan koopposities 
overwegen. De candle van deze 
week ziet er hoopvol uit. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 42, 21 oktober 2022

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Het licht is nog steeds uit....

Lagere toppen, lagere bodems, 
alle indicatoren in de min, de 
downtrend is valide. DBS blijft 
blauw, dus de beren houden 
grip. Elke poging om een 
rebound te starten vanuit het 
stierenkamp wordt steeds maar 
weer afgestraft, arme Flip. 
Het is even niet anders, we laten 
de chart melden wanneer het 
weer tijd wordt om aandelen in 
portefeuille te nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Berendruk wordt verder opgevoerd, waar komt de hogere bodem? 

De beren vervolgen hun pad 
naar lagere niveaus, met deze 
week de swingteller op -8, dus 
het einde van de daling is in 
zicht, zo lijkt het. Of zijn de beren 
pas tevreden bij 39+? Laat ze 
maar uitrazen, wacht op de 
eerstvolgende witte candle voor 
mogelijke bodemvorming als 
opmaat voor een rebound naar 
de 60 zone. 

Randstad - De bulls stomen op naar de 47+ zone, hoe nu verder?

De spelers houden de 
trading box in stand met 42+ 
als onderlijn en 47-48+ als 
bovenlijn.  Deze week wordt 
de bovenzone aangetikt, dus 
het wordt spannend. Wat gaan 
de bulls doen? Houden ze de 
trading box in ere, dan is een 
terugval naar 42+ te verwachten. 
Of breken ze uit boven de SMA 
om een nieuwe marktfase te 
starten? Ik hou het vooralsnog op 
aanstaande topvorming. 

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 - Houden de bulls stand in de trading box? 

Met koersvorming onder de 
SMA lijn is er sprake van een 
negatieve overgangsfase, 
waarin de  bulls proberen stand 
te houden onder in de trading 
box zo rond 24+. Bij duidelijke 
signalen van bodemvorming is 
een opleving naar de 29+ zone 
haalbaar. Een leuk ritje om van 
te profiteren met een Turbo Long 
positie. Maar wacht op wit, zo 
luidt de spelregel. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Beetje hoger, beetje lager, zwabberend koersbeeld

Er wijzigt vooralsnog niet veel in 
het technische beeld. Zijwaarts 
zwabberen tussen 24+ en 28+, 
weinig trendmatigheid, magere 
plusstanden bij de indicatoren, 
geen animo bij de spelers. 
Maar eens aanzien hoe lang 
dit koersbeeld aanhoudt en 
wanneer er een overtuigend 
signaal uit het veld komt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Rebound aanstaande na een forse afdaling

In een rap tempo wordt de koers 
onderuit gehaald, de beer gaat 
flink tekeer. Maar voor hoe lang 
nog? De RSI nadert de OS lijn 
en de afstand met de SMA lijn  is 
best wel groot. Vorige week een 
mager Bullish Engulfing patroon, 
deze week mogelijk een witte 
candle op een hoger niveau. 
Pogingen om te bodemen en op 
te veren naar de Fibo grid rond 
33+. Anticiperende Turbo Long 
posities ter overweging. 

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 - Witte rebound

“Het is pril, maar een korte 
rebound naar 50+ is haalbaar. 
Bij meer signalen van 
bodemvorming overwegen 
om Turbo short posities te 
neutraliseren”, zo meldde ik 
vorige week. Ik kan hier op 
voortborduren met de melding 
dat de rebound wordt vervolgd 
met bevestiging vanuit de 
indicatoren. Rebound posities 
zijn dan ook te overwegen 
om te profiteren van een 
herstelbeweging richting 50. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls houden het trend scenario ternauwernood  in leven

Het koersverloop vertoont een 
van mijn favoriete scenario’s, te 
weten een trend scenario waarbij 
er steunvorming plaatsvindt op 
de 1e Fibo lijn. Maar de bulls 
hebben het moeilijk, de zebra 
chart werkt niet echt mee. 
Hoe het ook zij, een stijgende 
trendfase kan worden ingezet 
richting de 48 tot 49 zone zolang 
de koers boven de 44+ zone blijft 
bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Bulls proberen de steunzone rond 17+ in stand houden

Een dappere strijd in de 17+ 
steunzone, dat moge duidelijk 
zijn. Het ziet er naar uit dat 
de bulls zullen winnen en als 
zodanig kunnen opstomen naar 
de 22+ zone. Geen duidelijke 
trend, wel interessante swings 
waar een actieve belegger wel 
raad mee weet. Voor nu de 
verrichtingen van de bulls verder 
gadeslaan. Komende week 
is wel weer een witte candle 
gewenst. 

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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Ik heb onlangs vastgesteld dat menig analist en belegger worstelt 
met het begrip marktclassificatie en dat het moeilijk te begrijpen is dat 
het charttechnische landschap er anders uit kan zien op een andere 
navigatiehoogte. Hoog tijd voor een nadere toelichting.

Drie marktfasen 
Koersbewegingen kunnen een drietal vormen aannemen, meer 
smaken zijn er niet. Zo is daar de trendingfase, waarin de koers 
duidelijk richting kiest, goed te herkennen aan het ritme van hogere 
toppen en hogere bodems (HTHB) of  andersom (LTLB). Er is hier altijd 
sprake van een significante stijging of  daling.
Mocht de koers zijwaarts bewegen tussen min of  meer gelijke 
toppen en gelijke bodems, dan noemen we dat een trading range of  
trading box fase. Geen significante richting, wel interessante up- en 
downswings. 
En dan is er de derde fase, de changing ofwel overgangsfase. In dat 
geval wordt de trend gebroken of  valt de koers uit de trading range. 
Er is sprake van een transitie van het koersbeeld. Letwel, het kan ook 
gebeuren dat een uptrend overgaat in een downtrend, of  dat de koers 
na uitbraak uit een range overgaat in een andere range, begrijpt u? 

Welke marktfase is actief? 
U weet ongetwijfeld dat je koersbewegingen op diverse 
navigatiehoogtes kunt gadeslaan. Zo zijn er de maandcharts met hun 
lange termijn bewegingen, de week- en dagcharts met meer details in 
het koersbeeld en zelfs de intraday charts waarbij je heel dicht op het 
veld de koersen volgt.  
Maar nu het magische van de marktclassificatie. De marktfase op elke 
chart hoeft niet gelijk te zijn. Een korte termijn downtrend kan een 
correctiefase zijn binnen een langere uptrend. Een trading range is 
wellicht een kortstondige pauze in een lange termijn downtrend. Dus 
check altijd de navigatiehoogte als u de marktfase wilt herkennen. En 
dan zult u ontdekken dat zowel de trending, als trading, als changing 
marktfase zich gelijktijdig kunnen voordoen, magisch hé?  Afbeelding 2  

Welke marktfase is valide op welk timeframe?

Magische Marktfase

AEX weekchart in trading range fase

Wolters Kluwer - Zijwaarts gezwiep boven de SMA lijn

Het koersbeeld oogt erg onrustig 
en volatiel, maar wel met een 
licht positieve ondertoon. 
Koersvorming nipt boven een 
opkrullende SMA lijn met magere 
plusstanden bij de indicatoren. 
Zolang de koers boven 95+ 
noteert, krijgen de bulls de 
gelegenheid de uptrend nieuw 
leven in te blazen richting de 
105+ zone. 

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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Alfen - Bulls hervatten de uptrend

“Voor de derde 
achtereenvolgende week 
wordt geprobeerd te bodemen 
bij de onderkant van het 
stijgingskanaal, nipt boven de 
SMA lijn. De ideale plek om de 
uptrend een nieuwe impuls te 
geven. De indicatoren draaien 
nog niet in de plus, dus puur 
charttechnisch gevoed zijn 
anticiperende Turbo Long 
posities te overwegen”, zo 
schreef ik vorige week. Nu is er 
bevestiging bij de indicatoren. 

B&S group  -  Tijdelijke opleving in de downtrend

Het is aanmodderen tussen rood 
en groen op resp. 5,38 en 4,39. 
Volgens de Dashboard signalen 
is een rebound gaande, ofwel 
een opleving in de downtrend, 
maar veel animo is er niet bij de 
bulls. Wellicht wachten op een 
uitbraak boven de rode streep 
om dan Turbo Long posities te 
overwegen. 

Brunel - Bulls in de rebound, mooie countertrend beweging

Een klassiek charttechnisch 
plaatje! Eerst een neerwaartse 
uitbraak uit de trading range, 
ofwel een break onder 9,50, 
gevolgd door een koersval 
naar 8,20 met aansluitend een 
opleving ofwel pullback richting 
9,50 om dat als weerstand te 
testen. De pullback wordt nu 
bevestigd door swingteller, RSI 
en DBS. Interessante koopkans 
voor countertrend spelers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=alfen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=b&s group
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=brunel
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Fugro - Grillige correctie mag opdrogen 

Een van de weinige fondsen in 
een stijgende trendfase waar de 
huidige correctie mag opdrogen. 
Bodemvorming boven de SMA 
lijn en rond de 50% Fibolijn en 
meerdere indicatoren in de 
plus doen vermoeden dat de 
bulls de trend willen hervatten. 
Met een stop op 10,00 kunnen 
trendbeleggers overwegen 
Turbo Long posities te openen.  

Pharming  -  Kerstboom chart, wacht op wit voor nieuwe koopkansen

In een razend tempo omhoog 
naar 1,25 en vervolgens rap 
naar beneden richting de SMA 
lijn, hetgeen resulteert in een 
omgekeerde V-spike beweging, 
ook wel Kerstboom chart 
genoemd. De beren zijn nog 
volop bezig met hun correctie, 
wacht op een witte candle 
voor mogelijke bodemvorming, 
dan zijn Turbo Long posities te 
overwegen. 

TomTom - Bodemstampers in actie, grillige trading box blijft in stand

Vorige week reeds swing -9 met 
de RSI tegen de OS-lijn, een 
mooie opstap voor een rebound. 
Dat wordt deze week vervolgd 
met een forse witte candl, 
waardoor de onderkant van de 
brede range rond 6,50 intact 
blijft. Nu door naar de bovenkant 
van de range rond 9+. Een wilde 
rit voor de liefhebbers die willen 
aanhaken met een Turbo Long 
positie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=fugro
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=pharming
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=tomtom
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Adidas - Downhill race duurt voort

Lagere toppen en lagere bodems 
markeren de weekgrafiek van 
Adidas. Een oud niveau rond 110 
wordt genaderd, wellicht slechts 
een tussenstop in de afdaling die 
inmiddels al een jaar onderweg 
is. Dat is dus geen goed nieuws 
voor de stieren. Pas bij een 
verandering in het neerwaartse 
patroon liggen er wellicht 
weer kansen. Voor nu krijgen 
shortposities de voorkeur.

Axa - Opwaarts gericht plaatje

Sinds begin dit jaar is er sprake 
van een brede trading range 
tussen grofweg 20 en 28. 
Daarbinnen vormen flinke swings. 
Recent een bodem op 21,77. 
De DBS noteert groen en dat 
impliceert een opmars. Er ligt 
ruimte voor Long spelers richting 
26. Voor nu bezien of de opmars 
overeind blijft.

Nestlé - Markt kijkt, maar koopt nog niet (koers end of day)

Afgelopen week positieve 
berichten over Nestlé, hogere 
winstverwachting en prima 
resultaten. Op de koers heeft 
het weinig invloed. De markt kijkt 
slechts. Kijken, niet kopen. De 
grafiek wijst de weg, en verkeert 
thans wel in een interessante 
fase. Boven de highs van de 
afgelopen weken verbetert 
het beeld, maar thans lijkt een 
afdaling naar grofweg 90/100 
zeker mogelijk. Kijken met koffie 
dus, daarna wellicht weer kopen.

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=axa
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=nestle
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GBP/USD - Pond tikt nog altijd heen en weer

Deze week werd 1.15 weer 
aangetikt, tevens de zone rond 
de dalende daily SMA. Ondanks 
de positieve swingteller en de 
DBS in herstelstand, kleurt de 
candle zwart. Pas boven 1.15 
wordt het beeld positiever. Voor 
nu wellicht even aanzien. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Stabilisatie zichtbaar binnen de dalende trend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Recent werd na wat herstel de 
zone rond pariteit aangetikt, 
waar tevens de daily SMA zone 
lag. Daar kreeg de downtrend 
een vervolg en inmiddels noteert 
de koers rond 0.98 en staat de 
swingteller weer in de plus. Een 
rebound dus, gezien de kleine 
candle met weinig overtuiging, 
waardoor het een wankel geheel 
blijft. Een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

Er was wat lichte stabilisatie 
zichtbaar, maar tot op heden 
blijven de candles aan het eind 
van de week zwart. De swingteller 
noteert nog negatief, de trend 
is dalend en de DBS kleurt 
nog altijd blauw. De beer blijft 
dus overheersen en tot er witte 
candles met hogere niveaus op 
de weekgrafiek staan, lijkt hier 
geen verandering in te komen. 
Turbo Shorts dus aanhouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Afdaling krijgt vervolg

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 - Dalende trend bereikt de recente bodem

De steunzone rond 1.622 is 
bereikt. Het patroon van lagere 
toppen en lagere bodems is 
intact, dus de dalende trend 
blijft valide, steun of geen steun. 
Vooralsnog kunnen Turbo 
short posities dus worden 
aangehouden, pas bij signalen 
van bodemvorming wellicht wat 
winst nemen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Net onder de nog stijgende SMA 
zone werd een bodem geplaatst 
op 83+ waarna de koers aan een 
opmars is begonnen die rond 100 
is gestrand. Op het Dashboard 
is sprake van een rebound, 
maar charttechnisch is er tevens 
een dalingspatroon zichtbaar. 
Een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

BrentOil future - Dalingspatroon nog in stand rond spannend kantelpunt

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Per saldo is er sprake van 
een zijwaartse fase binnen de 
dalende trend nu er rond 21 een 
tweede top is neergezet. De 
koers daalt inmiddels af richting 
17+, daaronder krijgt de afdaling 
een vervolg. Alle indicatoren op 
de weekgrafiek staan in de min, 
al toont de RSI enige verbetering. 
Eerst maar kijken wat er rond de 
steun gebeurt. 

Zilver - Steunzone in het vizier

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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