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Vorige week omschreef ik de onrustige ondertoon op de beleggingsvelden 
als  aankomend herfstklimaat. Deze week zien we dat aarzelingen en 
haperingen bij de spelers tot “Kwakkelende beelden” leiden. Nu is het zaak 
om de krijtstrepen en routepaaltjes op het veld goed te volgen en op tijd in 
te grijpen als de kwakkelende beelden toch weer omslaan naar turbulente 
plaatjes. Dat is nog eens dynamisch beleggen!

Chart Navigator 
23 oktober 2020

Hangen en wurgen  
Op menig speelveld, ook internationaal, 
hebben de bulls het moeilijk. Ze moeten alle 
zeilen bijzetten om stand te houden. Check dan 
ook goed de charts van uw favoriete indices en 
hoofdfondsen om vast te stellen hoe het is met 
het hangen en wurgen aldaar en of  u posities 
moet veiligstellen. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor zes Smallcaps, te weten  Alfen, 
AMG, Forfarmers, Heijmans, Sligro en TomTom. 
Stuk voor stuk uitdagende charts met hun 
eigen, al dan niet kwakkelend, koersverloop 
met mogelijk aanstaande koopkansen. 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas 
Buitenland universum drie titels uit België, te 
weten Ageas, Bekaert en Econocom. Deze 
charts herbergen voorwaardelijke koopkansen, 
ofwel aanstaande bullenacties. Kijk, lees en 
oordeel wanneer u dan ook in actie kunt komen.  
Op de intermarket speelvelden zie ik ook her en 
der wat kwakkelende bewegingen. EuroDollar 
probeert voorzichtig zijn uptrend te vervolgen,  
de Goud en Zilver bullen maken zich klaar voor 
een volgende actie beweging, op het BrentOil 
speelveld  is het relatief  rustig en stabiel, de 
EuroBundFuture vervolgt zijn weekly uptrend 
met een lichte hapering. 

In de Chart Navigator staan grafieken 
afgebeeld met een lineaire prijsas, ofwel een 
as verdeeld in gelijke afstanden of  eenheden, 
een absolute as dus. Nu zijn er ook analisten 
die beweren dat je met een  semi logaritmische, 
ofwel procentuele prijsas moet werken. Welnu, 
in mijn beleving is dit laatste een vorm van 
grafiek illusionisme, het vervormen van de 
waarheid, het verdoezelen van het landschap. 
En dat kan niet te bedoeling zijn. In de TA 
Coaching Rubriek meer over lineair of  log.

Cashcow Award  en Slimste Belegger
We houden u graag op de hoogte van 
interessante gebeurtenissen en aanstaande 
events. Een van die gebeurtenissen is de 
Cashcow Award, waarvoor ik ben genomineerd 
in de categorie Beleggingsexpert. Ik ben 
natuurlijk superblij als u nu op mij stemt, zodat 
ik straks de Cashcow op de schoorsteenmantel 
kan zetten naast de Bull en de Bear. U leest 
alles over de nominaties en het stemmen op 
Cashcow Award 2020. Ik ben u zeer erkentelijk 
voor het uitbrengen van uw stem!

Binnenkort starten we weer met de competitie 
de Slimste Belegger. Ik kom hier uitgebreid op 
terug. Nu alvast wat leesvoer op de website 
www.slimstebelegger.nl 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cashcow.nl%2Fawards%2F&data=02%7C01%7CAnja.Meijer%40actiam.nl%7C063b1872d9384dacbc4b08d7c73dac1a%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637196940013617975&sdata=CclGuRHM18YtPB5S%2FqoOILrB5hQwqDyZhja4IyMpHd8%3D&reserved=0
https://www.slimstebelegger.nl/
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AEX-Index® - Kwakkelend beeld

Formeel is de Up status valide op het 
Dashboard, want de candles noteren boven 
de SMA lijn met een positieve swingteller 
en RSI. Charttechnisch wordt zelfs een 
‘flag’ patroon afgemaakt, hetgeen uitzicht 
biedt op 587 en daarna mogelijk 600+ als 
haalbare koersdoelen. De breakout boven 
de nog dalende gemiddelde lijn is pril, dus 
wat tegengas door de beer is niet uit te 
sluiten. Hoe het ook zij, de vooruitzichten 
zijn positief, de bulls hebben thans de 
meeste troeven in handen. Maar die moeten 
ze wel uitspelen met witte candles. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers herbergt de 
grafiek koopkansen mits de koers binnen het 
stijgingskanaal blijft. 

DAX® index - Steun onder druk

De steunzone rond 12.250+ staat onder 
druk. Daar liggen een aantal bodems en 
de SMA zone. Deze week geven de bulls 
dus wat terrein op, de candle kleurt immers 
zwart en er is een lagere top gevormd. 
Wellicht keren er nog wat bulls terug voor 
een rit opwaarts binnen de trading range, 
waarbij de bovenkant rond 13.400+ 
als koersdoel kan worden aangemerkt. 
Daarboven kan de top op 13.795 weer 
opgezocht worden. De strijd rond de 
steunzone is van groot belang. Pas onder 
12.000 gaat een negatieve marktfase van 
start. 

Conditie: Neutraal / Up.
Coaching: zolang de koers boven 12.000+ 
noteert zien we opwaarts nog kansen.

Chart Navigator - Indices        week 43, 23 oktober 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Moeizaam verhaal

Ondanks de hoopvolle recente rebound 
vanaf 3.134, waarbij de bulls zelfs de zone 
rond 3.400 bereikten, werden zij recent 
terugverwezen naar lagere niveaus rond 
3.200+. Per saldo is er nu sprake van 
een brede trading range tussen grofweg 
3.134 en 3.600, waarbinnen lagere toppen 
zichtbaar zijn. De tussenliggende zone 
rond 3.400 doet daarbij tevens dienst als 
tussenliggende weerstand. Voor nu bezien 
hoe het wat chaotische speelveld zich 
verder ontwikkelt.

Conditie: Support.
Coaching: het oogt allemaal niet overtuigend. 
Bij witte candles behoort een rit richting 
3.400 tot de mogelijkheden. Onder 3.134 
krijgt de afdaling een vervolg. 

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 - Uptrend intact

Binnen de opwaartse trend is sprake van 
enige correctie. Rond 3.400 ligt de daily 
SMA zone en ook een aantal oude weekly 
highs. De trend kan een vervolg krijgen 
richting het all time high rond 3.600 punten. 
Als verkoopdruk echter blijft aanhouden 
dan is een diepere correctie mogelijk. De 
steunzone rond 3.200+ biedt dan een 
mogelijk vangnet. Voor nu bezien of de daily 
SMA zone stand houdt. Het lijkt er wel op.

Conditie: Up.
Coaching: lange termijn beleggers kunnen 
posities aanhouden zolang de koers boven 
3.200 noteert.

DOW JONES index - Bulls nog nipt aan de leiding

De opwaartse trend is intact, de meest 
recente hogere bodem is geplaatst op 
26.537 punten. De weerstandzone ligt in 
het vizier op circa 29.570. Enige terugval is 
toegestaan, de daily SMA ligt rond 28.000 
op de kaart, die heeft lange tijd de trend 
keurig gevolgd en lijkt ook nu dienst te doen 
als prima koersbegeleiding. Voor nu de 
opmars blijven volgen zolang de swingteller 
nog positief staat. Pas onder 26.500 
gaat een negatieve fase van start op de 
weekgrafiek.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang er hogere weekly 
highs en lows worden neergezet.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                          week 43, 23 oktober 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Steun in beeld

De stieren werden de laatste weken 
terugverwezen naar lagere niveaus. Toch is 
er nog hoop, zolang de zone rond 3.100+ 
maar in stand blijft. Er is immers sprake van 
een zijwaarts tot licht dalend koersverloop, 
getuige de serie gematigd lagere toppen 
die zijn gevormd de afgelopen maanden. 
Daarbij is de steunzone rond 3.100+ redelijk 
in stand gebleven de afgelopen maanden. 
Daaronder krijgt de dalende trend meer 
vorm al kan het gebied rond 2.900 ook 
voor wat steun zonrgen. Voor nu bezien of 
de bulls nog terugkeren boven de recente 
steun.

Conditie: Support / neutraal.
Coaching: 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/?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 43, 23 oktober 2020

ABNAMRO - Mager herstel

Er wordt weinig vooruitgang geboekt op 
dit speelveld. Met rode strepen op 8,85 
en 9,56, een magere swingteller, candles 
natuurlijk onder een rap dalende SMA lijn 
en de RSI ruim onder de 50, is al geruime 
tijd een min of meer zijwaartse fase 
gaande. Geen overtuigend proces van 
lagere toppen en lagere bodems, er is zelfs 
enig herstel mogelijk.  Het speelveld wordt 
hierdoor krapper met thans eerste steun op 
6,56. Even aanzien wie overtuigend initiatief 
gaat tonen. 

Conditie: Down, danwel Support
Coaching: een zijlijnpositie is te overwegen 
nu niet duidelijk is wat de spelers van plan 
zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Grillige topvorming

Wekenlang een positief getint commentaar 
gezien de mooie bullenparade. Maar nu 
toch een waarschuwende vinger. Deze 
week mogelijk een Doji candle in swing +6, 
dat valt nog wel mee, maar de negatieve 
divergentie op de RSI, daar schuilt het 
gevaar. Dat kan de opmaat worden voor 
een stevige correctie richting de 1500 
zone of nog lager. Volgende week een 
solide zwarte candle zal topvorming 
aanwakkeren.

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen 
koopposities aanhouden, maar hou 
de vinger aan de pols. Onderhuidse 
berendreiging lijkt aanstaande. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Rommelig plaatje

Het is een rommeltje op de chart, 
nauwelijke trend, redelijk wat beweging, 
plussen en minnen bij de indicatoren, 
afwisselend witte en zwarte candles, per 
saldo nauwelijks vooruitgang. Het is heen 
en weer zwiepen tussen 1,90+ groen en 
krap 3,0 rood met momenteel de bulls licht 
aan zet. Het is even niet anders, er komen 
heus wel weer betere tijden. Voor nu bezien 
of de bulls door kunnen pakken met witte 
candles richting de 3,0 zone. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebound posities mogen worden 
aangehouden, maar hou rekening met de 
nodige wispelturigheid. 

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=11151&underlying=Adyen&cat=&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 43, 23 oktober 2020

Akzo Nobel - Bulls aan de leiding

Het gaat prima met de stieren op dit veld, 
ze schuiven gestaag op tot boven  de 90 
passage.  Met ondersteuning vanuit de 
indicatoren staat de 9 dus weer op het 
bord. Maar hoe dan verder? Dat is voor nu 
de hamvraag. Onder in het veld is er ruimte 
tot 78+ als mogelijke correctie, zonder 
dat de trend in gevaar komt. Al met al een 
positief beeld met de bulls vooralsnog aan 
de leiding. Deze week wel swing +9, dus 
dat kan aanleiding zijn voor topvorming, 
vooral nu de candle zwart kleurt. 

Conditie: Up.
Coaching: swing +9 met zwarte candle 
behelst een XL conditie op het Dashboard. 
Verzilver maar wat winsten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Correctie in de uptrend

“Deze week haperen ze wederom, 
de correctie krijgt een vervolg en kan 
aanhouden tot de Fibo grid op 24,50 tot 
23,30, mogelijk tot zelfs de SMA lijn op 
22,75. Op zich niet erg, de ondertoon blijft 
positief, de trend komt als zodanig niet in 
gevaar. Het is even aanzien tot hoever de 
beren zullen reiken”, zo schreef ik vorige 
week. Ik hoef hier niets aan toe te voegen, 
we wachten rustig op de terugkeer van 
bodemstampers in het veld. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Schoorvoetend verder

“De Up status is valide, maar de 
overtuiging is er nog niet om echt lekker 
door te stomen. Komende week een solide 
witte candle zal de bulls lucht geven om 
weg te lopen van de SMA die nu rond 
12,00 noteert als vangnet”, zo schreef ik 
vorige week. Welnu, de bulls blijven aan 
zet, schoorvoetend naar hogere niveaus, 
ze hebben de ruimte, dus ga lekker 
door zo. Maar eens bezien tot hoever ze 
kunnen reiken alvorens een pullback zal 
starten teneinde de recente trendbreuk te 
valideren. 

Conditie: Up. 
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen 
voor trendvolgende beleggers. 

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=388&underlying=ArcelorMittal&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 43, 23 oktober 2020

ASR Nederland - Spannende strijd bij de SMA

De bulls moeten alle zeilen bijzetten om 
boven de SMA op krap 28,00 te blijven. 
Een wispelturige pullback fase is gaande 
met een magere swingteller en de RSI nipt 
boven de 50-lijn. Komende week moet er 
een solide witte candle verschijnen op de 
SMA om zicht te houden op een stijgende 
trendfase. Bij koersvorming onder de SMA 
zal de berendruk worden opgevoerd en 
kan er toch weer een dalende trend van 
start gaan. Spannende kantelpunt strijd. 

Conditie: Up of Correctie.
Coaching: bij een solide witte candle 
zijn er hernieuwde koopkansen voor 
trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Berentik

Deze week een flinke deuk in de chart, de 
bullenparade wordt verstoord door een 
Bearish Engulfing patroon, waardoor de 
koers terug gedrukt kan worden richting 
de Fibo grid en SMA lijn rond 287+. De 
huidige berentik kan een verzwakking van 
de uptrend betekenen, omdat er een lagere 
top wordt gevormd. Voor nu bezien hoeveel 
schade de beren nog kunnen aanrichten, 
of dat de bulls zich rap vermannen om de 
trend weer nieuw leven in te blazen. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers moeten de 
berentik even verwerken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Felle berentik

Deze week een flinke deuk in de chart, de 
bullenparade wordt verstoord door een 
Bearish Engulfing patroon, waardoor de 
koers terug gedrukt kan worden richting 
de Fibo grid en SMA lijn rond 113+. De 
huidige berentik kan een verzwakking van 
de uptrend betekenen, omdat er een lagere 
top wordt gevormd. Voor nu bezien hoeveel 
schade de beren nog kunnen aanrichten, 
of dat de bulls zich rap vermannen om de 
trend weer nieuw leven in te blazen. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers moeten de 
berentik even verwerken. 

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=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=1131&underlying=Aalberts&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 43, 23 oktober 2020

DSM - Tijd voor wat afkoeling

“Komende week swing +9, dus dat 
wordt interessant inzake een aanstaand 
topproces”, zo besloot ik vorige week 
mijn commentaar. En zie, swing +9 in 
combinatie met een zwarte candle behelst 
een hapering in de uptrend, topvorming 
als opmaat voor een correctie richting de 
Fibo grid op 131+ tot 121+. Een rondje 
winstnemingen, adempauze voor de bulls, 
geef het een naam. Voor nu bezien tot 
hoever de correctie zal reiken. 

Conditie: Up.
Coaching: de XL coaching aanbeveling is 
valide, room her en der wat winsten af en 
wacht op nieuwe koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Dubbele bodem aanstaande? 

“Met een forse tik wordt de koers onderuit 
gehaald tot nipt boven de steunstreep 
rond 100. Wordt de downtrend dan toch 
vervolgd, of is dit een vergissing van 
de markt? Komt er wellicht een dubbele 
bodem? Laten we even aanzien wat de 
spelers komende week van plan zijn, om 
dan een scenario te schetsen. Laat eerst 
de rook maar even optrekken”, zo meldde 
ik vorige week. Deze week nog niet veel 
duidelijkheid, zij het dat het dubbele bodem 
scenario iets aan kracht wint. 

Conditie: Down. 
Coaching: koopjesjagers anticiperen wellicht 
op de dubbele bodem. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Kwakkelend beeld

Recent een felle rebound door de bulls 
naar de eerste Fibo lijn op 81+, daarna al 
weer een aanval van de beer, het schiet 
dus allemaal niet op. Op afstand gezien 
lijkt een driehoek in de maak, hetgeen een 
verkrapping van het speelveld behelst. 
Dit impliceert dat de markt binnenkort 
kleur moet bekennen door uit de driehoek 
te breken. Turbulentie blijft hoog, dus het 
zal een spannende uitbraak worden. We 
wachten rustig af in dit kwakkelend beeld. 

Conditie: Down of Rebound.
Coaching: afwachtend koersbeeld, hou het 
kruit maar even droog. 

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 43, 23 oktober 2020

ING - In de box

De contouren van een bandbreedte 
tussen 5,70 en 7,27/45 zijn duidelijk, 
trendmatigheid ontbreekt, zigzaggen 
tussen rood en groen is thans wat er 
gaande is. We zullen zien hoelang de 
spelers dit volhouden. Uiteindelijk zal de 
koers uit de box breken. Momenteel lijken 
de bulls aan zet getuige de plusstanden bij 
de indicatoren. Maar zolang ze binnen de 
range blijven, stelt hun actie weinig voor. 

Conditie: Down of Support.
Coaching: trading range spelers kunnen wel 
wat doen tussen steun en weerstand. Voor 
trendbeleggers is er momenteel weinig te 
beleven. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Stabilisatie hoog in het veld

Het gaat uitstekend met de bulls op dit 
speelveld. Al geruime tijd koersen zij 
noordwaarts met recent een high op 107+ 
waar thans een rode streep ligt. Toch lijkt  
topvorming aannemelijk als opmaat voor 
een correctie ofwel afkoeling richting de 
Fibo grid op 95+ tot 87+. De trend komt nog 
lang niet in gevaar, dus na een adempauze 
en mogelijk een stap terug mogen de 
bulls het weer proberen, zo is het idee. 
Vooralsnog dus stabilisatie hoog in het veld. 

Conditie: Up. 
Coaching: deels wat winsten verzilveren 
om op lagere niveaus weer aankopen 
te overwegen, zo luidt de coaching 
aanbeveling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Op en af

“Voor nu bezien wanneer de eerstvolgende 
zwarte candle verschijnt als opmaat voor 
wat afkoeling, want dat zal de volgende stap 
moeten zijn”, zo schreef ik naar aanleiding 
van de felle uitbraak tot 110+. Niet wetende 
dat deze week al een net zo felle reactie zou 
volgen, waardoor de koers weer terug is bij 
af, maar dan wel in een positiever scenario. 
Nu moet gelden “oude weerstand wordt 
nieuwe steun”. Komende week dan weer 
een witte candle als bevestiging van dit 
scenario? 

Conditie: Up.
Coaching: blijf zoeken naar koopkansen 
zolang de koers boven 100+ noteert. 

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=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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 43, 23 oktober 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Wilde uptrendfase

Langzaam maar zeker vergroten de bulls 
hun grip op de chart, maar het gaat niet 
van harte. Met de indicatoren in een ruime 
plusstand is de Up status valide en is er 
stijgingsruimte tot aan de 46+ zone. Maar 
de beren werken tegen, zij plaatsen een 
forse zwarte candle tot aan de SMA lijn. 
Maar daar veren de bulls weer op, kortom 
een wilde uptrendfase vol spanning en 
sensatie. We zullen zien hoe de strijd zich 
verder ontwikkelt. 

Conditie: Up.
Coaching:  de bulls aan zet, dus voor 
trendbeleggers herbergt de grafiek 
koopkansen. 

NN Group - Magere uptrend

Het wil vooralsnog niet erg vlotten met de 
uptrend. Swingteller wisselend van plus 
naar min en weer terug, RSI kabbelend 
boven de 50-lijn en de 33,55 rode streep 
als eerste beer op de weg. Kortom, hangen 
en wurgen voor de bulls tussen 33,55 
rood en krap 30,00 SMA steun. Het moge 
duidelijk zijn dat bij een uitbraak boven 
33,55 de bulls lucht krijgen voor een aanval 
richting de 34+ zone. Daarboven zijn ze 
echt los. Spannende fase dus bij de rode 
streep.

Conditie: Up danwel Correctie.
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Meer kansen boven 33,55. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Positieve overgangsfase

Vorige week prikten de bulls met veel 
enthousiasme de koers boven de SMA lijn, 
waardoor een positieve overgangsfase van 
start gaat. Maar kan er een stijgende trend 
worden gestart? De rode streep op 2,44+ 
remt vooralsnog de breakout. Maar van 
een echte terugval is ook nog geen sprake, 
de koers blijft vooralsnog boven de SMA 
liggen. Komende week mogen de bulls een 
vuist maken, waardoor de positieve fase 
aan kracht wint. 

Conditie:  Up.
Coaching: flinke turbulentie noopt tot enige 
terughoudendheid. Trendbeleggers kunnen 
wel zoeken naar koopkansen. 

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/?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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RELX - Aanzwellende berendruk

Binnen de actuele downtrend is 
aanzwellende berendruk gaande tussen 
17,83 steun en 19,89 weerstand. Dat is in 
het kort mijn bevinding als ik op afstand 
naar de chart kijk. Maar wat gaat er bij de 
groene steunstreep op 17,83 gebeuren? 
Breken de beren en gaan ze door naar 
de 15,00 zone? Of wordt er een dubbele 
bodem geplaatst waarna de bulls een 
vuistje gaan maken richting krap 20,00? 
Volgende week weten we meer.

Conditie: Down. 
Coaching: bescheiden short posities 
aanhouden, vinger aan de pols bij de 
groene streep. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Mooie uitbraak

“Toch tonen de bulls wel de bereidheid om 
noordwaards op te stomen, maar zij moeten 
de weerstand op afgerond 47,00 uitnemen 
om goed los te komen”, zo besloot ik vorige 
week mijn commentaar. En zie, er wordt 
goed naar de coach geluisterd. Deze week 
een mooie breakout candle, swingteller 
naar +1, RSI ruim opkrullend, de Up status 
is terug. Het is een zeer enthousiaste 
stierensprong, dus een reactie van de beer 
kan niet uitblijven. Als het stijgingskanaal 
maar intact blijft. 

Conditie: Up. 
Coaching: kopen op zwakte zolang de koers 
boven 46,00 noteert, dat is de coaching 
aanbeveling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Koers in stijgingskanaal

Deze week een zwarte candle met thans 
de swingteller op +2 en een RSI boven de 
50-lijn. De Up status blijft valide ondanks 
het berentikje. Ik heb een stijgingskanaal 
ingetekend ter ondersteuning van de 
positieve ondertoon. Nu bezien of de bulls 
terugkomen met witte candles om de rit 
naar 90+ te vervolgen. Mocht de koers 
daarentegen uit het kanaal vallen, dan 
verzwakt de technische conditie, zonder 
dat de trend direct in gevaar komt. Maar 
dan stap ik wel over naar een trading range 
configuratie. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang het stijgingskanaal 
intact blijft. 

   

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/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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
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Unibail Rodamco - Bulls in de rebound

“Een mooie witte candle met de swingteller 
op +1 en een opkrullende RSI bevestigen 
de intentie van de bulls om op te stomen  
richting de Fibo grid op 47+ tot 58+”, zo 
meldde ik vorige week. Deze week doen 
de bulls een stapje terug, een adempauze, 
om binnenkort hun rebound te vervolgen, 
mede gevoed door de sterke positieve 
divergentie op de RSI. Er is ruimte tot aan of 
in de Fibo grid op 47+ tot 58+ om daarmee 
de afstand met de SMA lijn te verkleinen. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: voor rebounders zijn er 
koopkansen zolang de koers boven 29+ 
noteert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Felle berentik

Het kan wel eens gebeuren dat met een 
klap de bullenparade ongedaan wordt 
gemaakt, hetgeen thans gebeurt bij 
Unilever. Direct een correctiestand op het 
Dashboard, terug naar de SMA lijn om het 
daar nogmaals te proberen. En dan doel ik 
natuurlijk op een hervatting van de uptrend.  
Het proces van hogere toppen en hogere 
bodems is valide, alsook koersvorming 
boven de SMA lijn, dus de bulls mogen 
terugkomen. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: enige terughoudendheid is nu op 
zijn plaats. Even aanzien of de bulls op tijd 
hun rug rechten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Moeizame rebound

Wat een spanning en sensatie bij de 
10-streep. Bulls moeten alle zeilen 
bijzetten om te kunnen rebounden, bears 
dwarsbomen deze pogingen keer op keer, 
waardoor de contouren van een zebra 
grafiek opdoemen. Wisselend witte en 
zwarte candles waardoor de koers eigenlijk 
niet van zijn plaats komt. De swingteller 
nadert de -9 stand, dus dat zou een windje 
in de rug van de bulls kunnen zijn. Een 
solide witte candle zou dan niet misstaan. 

Conditie: Down. 
Coaching: rebound kansen zolang de koers 
boven 10 blijft bewegen. 

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=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Ik gebruik steevast de lineaire prijsas op elke grafiek, ofwel een as 
verdeeld in gelijke afstanden of  eenheden, een absolute as dus. Nu 
zijn er ook analisten die beweren dat je met een  logaritmische, ofwel 
procentuele prijsas moet werken. Is dat nuttig? Ik heb sterk mijn 
twijfels, lees maar verder.  

Laat ik beginnen met een simpele vraag. Is de afstand van 100 naar 
200 kleiner, gelijk, of  groter dan de afstand van 500 naar 600? U 
glimlacht, in beide gevallen 100, dus gelijk. Maar procentueel gezien 
een enorm verschil, van 100 naar 200 is 100%, van 500 naar 600 
slechts 20%. Dit laatste doet de log prijsas, die laat zien dat een 
beweging van 500 naar 600 veel kleiner is. En dat is mijns inziens een 
grafiek illusie. Het is toch in beide gevallen gewoon 100 punten? 
 
Een volgende ilussie is het verschijnsel trendlijn en trendkanaallijn. 
In afbeelding 1 staat de AEX met lineaire prijsas afgebeeld met in 
de grafiek een stijgend trendkanaal ingetekend over de bodems en 
toppen. Netjes zoals dat hoort met als resultaat een strak kanaal. 
Datzelfde stijgingskanaal ziet er in afbeelding 2 heel anders uit. 
De logschaal zorgt er voor dat de kanaallijnen convergeren en dus 
een eerdere uitbraak uit het kanaal suggereren, hetgeen niet de 
werkelijkheid is. 

Mijn steun- en weerstanden zijn gelijk op beide charts, dat moge 
duidelijk zijn, want het zijn absolute waarden. Maar kijk eens naar de 
ruimte tussen de steun- en weerstandstrepen. Ik heb het niveau van 
632 en de Corona dip naar 389 met een blauwe balk geaccentueerd. 
Dan lijkt op afbeelding 2 de Corona klap een stuk minder dramatisch. 
Maar dat is toch een verkeerd beeld van de werkelijkheid? Hou jezelf  
niet voor de gek door te stellen dat een koersval op een logchart 
minder erg is. 

Om u af  te houden van de logschaal ter ondersteuning de volgende 
oneliner:  “Een belegger eet van centen, niet van procenten”. Bent u 
op zoek naar meer oneliners, tegelwijsheden of  stof  tot nadenken, klik 
dan hier, succes!

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

AEX maandchart met lineaire prijsas

 Lineair of Log?

AEX maandchart met logaritmische prijsas

Wolters Kluwer - Enige aarzeling en correctie

De candles van de afgelopen vijf weken 
toonden al enige aarzeling bij de bulls.  
Deze week krijgt dat een vervolg met een 
Bearish Engulfing patroon en swingteller op 
-1. Zowaar een correctiestand dat aanleiding 
kan zijn voor een koersdip naar de 70 zone 
en zelfs de SMA op 66+. De trend komt nog 
lang niet in gevaar, dat is pas onder 66,00 
het geval. Laat de beer maar even zijn gang 
gaan, het is wachten op de terugkeer van de 
bodemstampers. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: gezien de aarzelingen bij de 
bulls mag wat Money Management worden 
toegepast. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.nicoprbakker.nl/scheurkalender/
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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Alfen  -  Tijd voor een top

Al geruime tijd is er sprake van een 
positieve ondertoon, getuige de serie 
hogere toppen en hogere bodems boven 
een fier opkrullende gemiddelde lijn. 
De indicatoren ook regelmatig in een 
plusstand, hetgeen thans het geval is. Maar  
een kleine donkere wolk verschijnt op de 
chart. Er dreigt namelijk een dubbele top 
tegen de 65,00 zone. Er staan inmiddels 
wat zwarte candles en de RSI buigt 
zuidwaarts. De afstand met de SMA lijn 
mag worden verkleind tot aan de Fibo grid.

Conditie: Up.
Coaching:  uit Money Management 
overwegingen kunnen koopposities worden 
verkleind. 

AMG - Pas op voor de beer

De koers bevindt zich al geruime tijd 
onder een rap dalende gemiddelde lijn, 
hetgeen impliceert  dat de ondertoon op 
dit veld negatief is. Er zijn her en der wel 
interessante rebounds, maar het blijft altijd 
oppassen voor de beer. Dat is deze week 
ook zo. De candle kleurt zwart op moment 
van schrijven, terwijl de RSI afketst tegen 
de 50-lijn. De beer slijpt zijn messen en wil 
de trend een nieuwe impuls geven richting 
de steunstrepen op 13,60 en 12,35. Niet 
eerder dan boven 18+ kan het tij keren. 

Conditie: Rebound.
Coaching: voor trendbeleggers is het geen 
goed veld om op te spelen. 

Forfarmers - Trendomkeer aanstaande?

Deze week een dappere poging om op 
te stomen naar de dalende SMA lijn met 
de intentie deze lijn te passeren, zo lijkt 
het. De swingteller helpt de bulls een 
handje met een +1 stand en de RSI dreigt 
met een 50-upcross. Maar om een echte 
trendomkeer te bewerkstelligen zal er toch 
een solide witte candle moeten verschijnen 
door of op de SMA lijn. Dat mogen de bulls 
als eerste proberen, daarna zien we verder 
hoe de mogelijke breakout er uit gaat zien. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: koopjesjagers zien wellicht hun 
kans, trendbeleggers wachten op meer 
signalen die aansturen op een trendomkeer. 

     = kans,  = bedreiging



14 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)    week 43, 23 oktober 2020

Heijmans - Bulls aan zet

Een paar weken terug werd de SMA lijn 
opwaarts gepasseerd, waarna een matige 
breakout en pullback volgde. Eigenlijk een 
stabilisatie op een verbeterd speelveld. 
Kennelijk even wennen voor de spelers, 
want de koers blijft hangen tussen 7+ 
steun en 7,94 weerstand, twee krijtstrepen 
die het veld markeren. Het is uitzien naar 
een duidelijk signaal waaruit blijkt wie als 
eerste de koers buiten deze krijtstrepen 
drukt, waarbij de bulls momenteel iets meer 
troeven in handen lijken te hebben. 
 
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er 
(additionele) koopkansen als de koers 
boven 7,94 breekt

Sligro - Steun op groen

Voor de vierde achtereenvolgende keer 
lijken de kopers de draad op te pakken bij 
de 12,80 steunzone. Driemaal eerder lukte 
het om op te stomen naar 16,50/90, gelijk 
aan de bovenrand van een trading range 
achtige configuratie. Als dit nu weer lukt, 
ligt er een leuke rit in het vooruitzicht. De 
indicatoren ondersteunen dit scenario nog 
niet, daarvoor is de draai in het sentiment 
te pril. Maar eens bezien of de bullen hun 
actie kunnen vervolgen. 
 
Conditie: Down.
Coaching: voor koopjesjagers ligt het 
speelveld er aantrekkelijk bij tussen de lijnen 
van de trading range. 

TomTom - Spanning en sensatie 

Het is druk op het speelveld bij de 6+ 
lijn. Deze meerjarige steunlijn wordt flink 
onder druk gezet, maar de bulls houden 
vooralsnog stand. Echter, om te kunnen 
overleven moeten ze zeer rap met een 
witte candle komen als opmaat voor een 
rebound naar de 8+ zone. Alle indicatoren 
staan in de min, de Down status is valide op 
het Dashboard, dus de gewenste opleving 
zal in eerste instantie charttechnisch 
gevoed moeten worden. 

Conditie: Down.
Coaching: bij een witte candle zijn er 
rebound kansen voor koopjesjagers. 
Trendbeleggers kijken nog even toe. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland     week 43, 23 oktober 2020

Ageas - Gematigd opwaarts

Een prima patroon van gematigd hogere 
toppen en hogere bodems is zichtbaar op 
de weekgrafiek. Recent een bodem op 
krap 34 en de weerstand op krap 39 komt 
in beeld. Daarboven ligt tevens de nog 
dalende SMA lijn in het veld, slechts het 
koersgemiddelde van de laatste 55 weken. 
Duidelijk is in ieder geval dat er boven de 
weerstand ruimte ligt richting 50 waar de 
koersval begon. De opmars is in ieder geval 
gedegen en vraagt wellicht wat geduld.

Conditie: Support.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang het patroon van hogere toppen en 
hogere bodems wordt voortgezet.

Bekaert - Weerstand in het vizier

De weerstand op krap 21 ligt in het vizier. 
Inmiddels staan er vier witte candles op rij 
en is de bovenkant van de trading range 
van de afgelopen maanden bereikt. Enige 
verkoopdruk is wellicht te verwachten, maar 
als de koers opwaarts door het niveau 
breekt, ligt de volgende horde op krap 23. Al 
met al dus een positief beeld voor Bekaert 
met een waarschuwing voor topvorming.

Conditie: Support.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden tot er zwarte candles 
verschijnen. Een trailingstop onder het 
laatste weekly low als alternatief.

Econocom  - Afgestraft

Leek het er donderdag nog op dat 
Econocom de uptrend ging hervatten, 
het aandeel wordt op moment van 
schrijven afgestraft na een waarschuwing 
in de omzetprognose. Hoe dan ook, 
charttechnisch is de belangrijke zone 
rond 2.20 is neerwaarts doorbroken en 
een afdaling richting de steunzone 1.60 is 
ingezet. Alle indicatoren in de min. Voor nu 
dus bezien wanneer beleggers zich weer 
laten zien. Wachten op witte candles voor 
enige rebound dus.

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd tot de rook weer optrekt. 
“Wachten op wit.”

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties    week 43, 23 oktober 2020

EUR/USD - Nu doorzetten

GBP/USD - Deal or no deal

Op de weekgrafiek is een zeer gematigde 
opwaartse beweging zichtbaar met 
afwisselend witte en zwarte candles. Op 
1.2675 is een bodem gevormd rond de 
SMA zone. De candle kleurt deze week 
wit en de zone rond 1.30 is opwaarts 
doorbroken. Eerst maar kijken hoe het 
Brexit verhaal wordt afgerond, een deal 
of no deal gaat wellicht nog voor extra 
beweging zorgen. Twee handen aan het 
stuur dus (right hand drive welteverstaan).

Conditie: Up.
Coaching: offensieve spelers wijken uit naar 
een kleiner timeframe en korte ritjes.

Euro-Bund future - Pullback na uitbraak

Recent is de koers boven de zone rond 
175 gebroken. Daarmee komt ruimte vrij 
richting de top op krap 180. De indicatoren 
bevestigen met positieve rangen en 
standen. Een correctie behoort uiteraard tot 
de mogelijkheden, zolang de zone rond 175 
maar in stand blijft. Pas onder 172 gaat een 
negatieve overgangsfase van start, waarbij 
er tevens nog een vangnet ligt op circa 168.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de koers boven 175 noteert.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De highs van de afgelopen weken rond 
1.18+ zijn op basis van de slotkoers 
nog niet opwaarts doorbroken, maar de 
voortekenen zijn positief. Alle indicatoren 
staan in de plus, een rit richting 1.2000 
lijkt tot de mogelijkheden te behoren.  Pas 
onder 1.1600 is een afdaling richting de 
zone rond 1.1500 of zelfs 1.1400 goed 
mogelijk. Voor nu de huidige opwaartse 
fase blijven volgen.

Conditie: Up. 
Coaching: bestaande koopposities kunnen 
worden aangehouden. 

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 43, 23 oktober 2020

Goud - Gevangen tussen de hekken

Het blijft spannend op de grafiek van Goud. 
De koers blijft gevangen tussen twee 
niveaus. Aan de bovenkant ligt de zone rond 
1.950 en aan de onderkant de oude topzone 
op 1.850. Daarbinnen wisselen zwarte en 
witte candles elkaar af. Het Dashboard geeft 
per saldo voor de dag- en weekkaart nu een 
opwaartse beweging aan, maar pas boven 
het kantelpunt op 1.940/50 klaart het beeld 
verder op. 

Conditie: Up.
Coaching: onder 1.940/50 zijn offensieve 
shortposities nog mogelijk, daarboven krijgen 
de bulls de voorkeur voor een rit richting de 
topzone op krap 2.100 punten.

Zilver - Keuzestress

De koers liet de afgelopen weken wat herstel 
zien, maar op krap 26 is een top in de maak. 
Vorige week kleurde de candle zwart en 
deze week klimt de koers er ook niet boven. 
Toch staat de swingteller nog wel in de plus, 
maar heel overtuigend is het niet. Er kan 
daarom ook rekening gehouden worden 
met een afdaling richting de steun op krap 
22. Een uitbraak onder of boven de inside 
candle van deze week geeft mogelijk de 
nieuwe richting aan.

Conditie: Correctie.
Coaching: wellicht even aankijken hoe het 
zich verder ontwikkelt. Een positie aan de 
zijlijn is gerechtvaardigd.

BrentOil future - Neutraal verhaal

De lijnen op de weekkaart geven het 
speelveld aan waarbinnen de koers van 
Brent de afgelopen weken beweegt. De 
steunzone ligt rond 38+ en de ‘apex’ rond 45 
functioneert als weerstandzone samen met 
de daily SMA. De koers stuitert momenteel 
wat heen en weer, waardoor het lastig is 
een richting te kiezen. Vooralsnog liggen 
er binnen de range wel wat mogelijkheden. 
Inmiddels staat de swingteller al weer in de 
min. 

Conditie: Down / Support.
Coaching: het beeld is neutraal, een positie 
aan de zijlijn ter overweging.

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 in de TA Coaching Rubriek. 

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


