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De eerder ingezette rebound bewegingen krijgen deze week een mooi 
vervolg. Met gevoel voor dramatiek stuwen de stieren de koersen omhoog, 
al dan niet in V-spike-achtige sprongen. Er wordt een “Hoopvol bullenspel” 
gespeeld en zo mogelijk wordt er al voorgesorteerd op een eindejaarsrally. 
Maar blijf alert, de trend is nog niet gekeerd, de beer loert zo mogelijk op 
wraak. Wordt het dan toch nog Halloween beleggen? 
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AEX-Index® - De bodem is gezet

Bodemvorming krijgt meer gestalte nu de bulls verder weglopen van de cruciale 630 zone. 
Charttechisch gezien is de bodem gezet en kan er worden voortgeborduurd op het trading range 
scenario, ofwel koersvorming tussen 630 en 730. Er is ruimte voor wat correctie, maar met deze 
voortgang lijken de bulls hun grip flink te vergroten, zij mogen hun troefkaarten verder uitspelen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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Chart Navigator - Indices     week 43, 28 oktober 2022

DAX® index - Dalende toppenlijn bereikt

Op de weekgrafiek is goed te 
zien dat de bovenkant van de 
dalende trend bereikt is rond 
13.200. Lichte topvorming is 
daar inmiddels zichtbaar als we 
wat inzoomen op de daggrafiek. 
De markt zal moeten laten zien 
of de herstelfase kan worden 
doorgezet richting 13.500+ of dat 
de dalende trend een vervolg 
krijgt. Voor nu maar aankijken 
hoelang de bulls het nog 
volhouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index -  Herstelfase binnen de dalende trend

De herstelfase binnen het patroon 
van lagere toppen en lagere 
bodems heeft de dalende SMA 
en de Fibonacci zone bereikt. 
De rebound is nog intact en 
droogt nog niet op, maar heel 
overtuigend ziet het er ook niet uit.  
Even aanzien dus, pas bij meer 
verkoopdruk rebounds wellicht 
opruimen en nieuwe shortposities 
ter overweging. Zo ver is het nu 
dus nog niet.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Door naar 3.800+?

Nadat de bodem rond 3.250 
werd aangestampt werden 
hogere niveaus zichtbaar. 
Inmiddels noteert de koers 
ver in de Fibonacci zone rond 
3.600 punten. De rebound is 
dus nog valide en heeft ruimte 
richting 3.800 punten. Turbo 
Long posities blijven voor 
offensieve spelers dus nog altijd 
gerechtvaardigd. 

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 - Lichte hapering in de rebound

Binnen het langdurige patroon 
van lagere toppen en lagere 
bodems op de weekgrafiek van 
de S&P500 is een herstelfase 
valide die de zone rond de daily 
SMA en de 50% Fibonacci 
zone heeft bereikt. Daar lijkt wat 
weerstand te liggen al kan de 
markt ook zomaar besluiten om 
hogere niveaus op te zoeken. 
Uitkijken dus voor topvorming, 
maar tot er duidelijke signalen 
zijn, kan de rebound gevolgd 
worden met Turbo Long posities.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Retail SXRP  - Herstelfase nog valide

Op de weekgrafiek van de sector 
Retail is al een afdaling aan de 
gang sinds halverwege vorig 
jaar. Inmiddels loopt echter het 
momentum wat uit de downtrend 
en een hoopvol herstel is 
zichtbaar. Maar of de markt ook 
bereid is om door te zetten, dat 
zal moeten blijken. Bij signalen 
van topvorming wellicht rebound 
posities sluiten. Voor nu het 
herstel blijven volgen.

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Rebound valide maar topvorming dreigt

Op 10.440 werd een bodem 
geplaatst en een herstelfase 
ging van start in de Nasdaq. 
Inmiddels is de daily SMA en 
Fibonacci zone aangetikt. De 
indicatoren noteren logischerwijs 
in de plus, waardoor de 
DBS oranje kleurt, maar de 
candle van deze week wijst 
op onderliggende topvorming. 
Uitkijken dus met Long posities. 

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 43, 28 oktober 2022     = kans,  = bedreiging

Adyen - Bodemvorming bij 1200, contouren van een dubbele bodem, rebound in volle gang

Deze week mogelijk een 
aanvullende witte candle met 
de swingteller op +2 en een 
opkrullende RSI. Kortom, meer 
indicaties van bodemvorming 
en als zodanig de contouren van 
een trading range. Zo ja, dan 
mogen we een opleving naar 
ruim 1800 tegemoet zien. 
Rebound posities zijn 
gerechtvaardigd, aldus de DBS 
indicator. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Veel gespartel  in een positieve overgangsfase

Veel beweging, weinig trend, dat 
is het huidige koersbeeld. Thans 
heftig gespartel boven 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. Kijk ook naar de DBS 
die de grilligheid keurig in beeld 
brengt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Forse koersbewegingen, erg volatiel allemaal met lichte stierendrang

De koers wordt alle kanten 
opgeslingerd, met deze week 
mogelijk een witte 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

“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”, zo schreef ik vorige 
week. Er verandert niet veel in 
het charttechnische beeld, de 
bulls stomen gestaag op binnen 
de dalende trend, zij vervolgen 
de rebound. 

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 +2. 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, met deze 
week de swingteller op -1 met 
zwarte candle. Het weerspiegelt 
de grilligheid op het speelveld, 
het gespartel tussen 212-
193 steunzone en 320-340 
weerstandzone. Geen makkelijk 
speelveld om posities in te 
nemen. 

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 bij de 400 zone gebodemd 
als opmaat voor een rebound 
richting de SMA lijn. Vorige 
week een Bullish Engulfing 
patroon, deze week een witte 
candle met openingsgap, de 
bullenopmars krijgt een vervolg, 
waardoor Turbo Long posities 
aangehouden kunnen worden. 
Hou wel rekening met de nodige 
turbulentie.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Een kortstondige trading range binnen de langere termijn downtrend

Onlangs bodemvorming bij 
40+, gevolgd door een opleving 
richting 55+, dat zijn de 
krijtstrepen van een korte trading 
box. De dalende trend verliest 
hierdoor aan kracht, de bears 
verliezen enigszins hun grip. 
Rebound posities mogen worden 
aangehouden zolang de candles 
wit kleuren en de stappenteller 
doortelt in het blauw en de DBS 
indicator zijn gele rebound 
staafjes toont. 

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  magere candle 
met de swingteller op +2. 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 
76+ 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. 
Komt er weer een V-spike bodem 
op 76+? Speculanten ruiken hun 
kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Een V-spike bodem op 76+? De geschiedenis herhaalt zich? 

IMCD - Eerst wat herstel binnen het ritme van lagere toppen en lagere bodems

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 deze 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. Stel op tijd Turbo Long 
posities veilig als er topvorming 
dreigt. 

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  recent diepte-record 
proberen de bulls deze 
week weer wat terrein terug 
te winnen. Zo mogelijk de 
swingteller naar +2 en een 
tweede rebound stip op de DBS 
indicator onderschrijven deze 
reddingspoging. Terug naar de 
20 zone om daar weer zijwaarts 
te gaan bewegen? Zou goed 
kunnen, blijf  alert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Stieren onderuit, maar een pullback lijkt aanstaande. 

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. Deze 
week een witte candle na swing 
-9 en een dreigende OS-UP 
cross bij de RSI zijn hiertoe al 
wat aanwijzigingen. Speculatieve 
Turbo Long posities ter 
overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - De bulls komen terug op het licht negatief getinte speelveld

Binnen het ritme van lagere 
toppen en lagere bodems 
is er inmiddels een vierde 
witte candle in de maak met 
swingteller op +2. Een dappere 
rebound die kan aanhouden tot 
aan de SMA lijn op 43+. Daar 
wordt het keren of passeren voor 
de bulls. We zullen zien. 

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 43, 28 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 - Veerkracht bij de bulls, de 40-springplank doet het vooralsnog goed

Deze week een gigantische 
berendreun tot aan de 40-zone 
aan toe, toevalligerwijs ook de 
bodem in mei dit jaar. Toen een 
enorme rally naar 71+, nu even 
wachten op de eerstvolgende 
witte candle om bodemvorming 
aan te kondigen. De spriet onder  
de huidige zwarte candle getuigt 
wel van veerkracht bij de bulls. 
Voor speculanten voldoende 
aanleiding om koopposities te 
overwegen. 

Randstad - De bulls stomen op naar de 49+ zone, hoe nu verder?

Na brede bodemvorming op 42+ 
werd de weg omhoog ingezet 
met thans de 49+ zone als te 
nemen horde om de trend te 
keren. De bulls hebben een 
geweldige rit afgelegd, maar 
kunnen ze de rebound over laten 
gaan in een breakout? De RSI 
zou hen kunnen remmen, dus 
even oppassen als er een zwarte 
candle verschijnt. Bij een witte 
candle boven 50 zijn de bulls los. 

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 - De bulls houden prima stand in de trading box

“Bij duidelijke signalen van 
bodemvorming rond 24+ is 
een opleving naar de 29+ zone 
haalbaar. Een leuk ritje om van 
te profiteren met een Turbo 
Long positie”, zo luidde recent 
mijn commentaar. Welnu, de 
bulls houden zich uitstekend 
aan het trading range scenario, 
ze krijgen de gelegenheid 
om verder op te stomen. 
Tussentijdse berentikken kunnen 
ze wel aan, zo lijkt het. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Lichte stierendrang binnen de uptrend

Langzaam maar zeker lijken de 
bulls hun grip te vergroten, dat 
wil zeggen, ze willen opstomen 
naar de 28+ weerstandzone, 
keurig ondersteund door 
alle  indicatoren. Hamvraag is 
uiteraard of de rode lijn geslecht 
kan worden, want dan kan de 
uptrend een stevige impuls 
krijgen. Spannende fase dus,  
koopposities mogen vooralsnog 
worden aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Rebound in gang gezet na een forse afdaling

Recent een Bullish Engulfing 
patroon bij 24,50, gevolgd door 
inmiddels twee witte candles 
met de swingteller deze week op 
+1.  en de DBS met een rebound 
coaching stip. Zowaar een 
opleving binnen de downtrend, 
teneinde de afstand met de 
SMA te verkleinen. De Fibo grid 
indiceert een opleving naar 33+ 
tot 35+. Turbo Long posities voor 
de liefhebbers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=relx
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=shell
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 43, 28 oktober 2022

Unibail Rodamco - Witte rebound  binnen het dalingskanaal

Ik kan voortborduren op het 
eerder geschetste scenario 
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. 
We zullen zien tot hoever de bulls 
zullen reiken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls houden het trend scenario  moeizaam 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 veren rap op vanaf de steunzone rond 17+

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. Koopjesjagers 
hebben wellicht al koopposities 
ingenomen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=universal music group
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 43, 28 oktober 2022

 
Als je een charttechnisch scenario optuigt, dan ontkom je niet aan 
de begrippen steun en weerstand. Nu is het gebruikelijk dat je op elk 
specifiek navigatie niveau, ofwel tijdvenster of  meetlat, op zoek gaat 
naar herkenbare steun- en weerstand niveaus. Maar het wordt veel 
interessanter als je op één chart alle steunen en weerstanden van 
onderliggende tijdvensters ziet. Hoe dat werkt leg ik graag uit.

Wat is steun en weerstand? 
Besef  even goed wat deze begrippen behelsen. Het zijn draaipunten 
in de markt, routepaaltjes waar het koersverloop van richting kan 
veranderen. Bij steunstrepen zijn er veelal meer kopers actief  dan 
verkopers en dat leidt dan tot een koersstijging. Bij weerstandstrepen 
of  -punten, komen veelal meer verkopers in actie, waardoor de koers 
kan zakken. Bij steun en weerstand begint de feitelijke handel, daar 
start immers een nieuwe, al dan niet significante koersbeweging.

Waar vind ik steun en weerstand? 
Je kunt gewoon naar de grafiek kijken om vast te stellen waar een top 
of  bodem staat, dat is een bevinding achteraf. Je kunt ook inschatten 
waar de draaipunten kunnen liggen middels trendlijnen, kanaallijnen, 
mijn steun/weerstand Pivot points, Fibonacci retracements en zo zijn 
er meer charting tools. Maar nu de techniek van de multi-tijdvenster 
steun-en weerstandlijnen. Laten we het navigatielijnen noemen. 

Horizontale lijnen
Je start bijvoorbeel op de dagchart en je tekent de horizontale 
navigatielijnen op duidelijk zichtbare toppen en bodems, de 
draaipunten in het veld, weet u nog. Vervolgens daal je af  naar de 
uurchart en daar doe je hetzelfde. En nog een keer op de 15 min chart. 
Maar let op: stel de lijnen zo in dat ze op alle tijdframes zichtbaar zijn. 
In ProRealTime gaat dat heel eenvoudig. Als voorbeeld in afbeelding 2 
de dagchart van de AEX met alle significante draaipunten op de dag-, 
-uur, en 15 min- charts. Zo heb je alle navigatielijnen op één kaart bij 
elkaar. Opm. je kunt ook experimenteren met een maand/week/dag 
kaartensetje, of  nog andere tijdvensterinvullingen. 

Afbeelding 2  

Steun en weerstand

Multi-tijdvenster steun en weerstand

AEX multi-tijdvenster steun en weerstand

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 of hoger. Twee handen 
aan het stuur als er koopposities 
uitstaan. 

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. 


13

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 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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Alfen - Bulls  vervolgen de uptrend

Een mooi trendplaatje, zowel 
subjectief als objectief. Alles 
valt op zijn plaats, dus de 
bulls kunnen hun troefkaarten 
verder uitspelen. Opstomen 
naar 120+ en zelfs hoger is 
aannemelijk, eventueel met 
tussentijdse berentikken tot 95+. 
Nu staat de koers midden in het 
stijgingskanaal, gaan de bulls 
gewoon door? 

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. Dan is er immers 
ruimte tot aan de 6+ zone. 

Brunel - Bulls in de rebound, mooie V-spike 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. Dit laatste moet nu 
gebeuren, komende week een 
zwarte candle? Zo ja, verzilver 
dan de rebound winsten in de 
V-spike countertrend beweging. 

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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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 43, 28 oktober 2022

Fugro - Grillige correctie is klaar, de bulls nemen de regie over

“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”, 
zo schreef ik vorige week. En zie, 
de bulls gaan er rap van door, 
nu volhouden bulls! Turbo Long 
spelers mogen hun posities 
aanhouden. 

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

Onlangs swing -9 met de RSI 
tegen de OS-lijn, een mooie 
opstap voor een rebound. Dat 
wordt deze week vervolgd met 
een forse tweede witte candle,  
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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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland                                                                                            week 43, 28 oktober 2022     = kans,  = bedreiging

Ageas - Impuls voor een afdaling?

Lagere toppen markeren al 
geruime tijd de weekgrafiek 
van Ageas. Deze week is de 
bodemzone rond 35 gesneuveld, 
een dikke zwarte candle staat 
immers op de grafiek met 
een spriet. Inmiddels klimt de 
koers weer boven de 35 zone. 
Daaronder krijgt de afdaling een 
impuls richting 30. Turbo Shorts 
zijn dus gerechtvaardigd zolang 
de DBS blauw noteert. 

Elia Group - Herstelfase van kracht

Een neerwaartse doorbraak 
van de swing low rond 127 en 
de nog stijgende SMA werd 
recent zichtbaar, waarna de 
afdaling strandde rond 110+. Een 
herstelfase ging van start die 
inmiddels de oude bodemzone in 
het vizier heeft. Het wordt nu dus 
breken of draaien. Even aanzien 
dus maar en reboundposities 
strak monitoren. Vooralsnog wordt 
er een stevige spike gevormd dus 
de bulls hebben het moeilijk.

Sofina - Hoopvol herstel

Beleggers in Sofina hebben 
een flinke afdaling voorbij zien 
komen het afgelopen jaar. 
Inmiddels loopt de kracht wat uit 
de downtrend en een hoopvol 
herstel richting 200 is zichtbaar. 
Maar of de bulls ook kunnen de 
bulls zal de komende weken 
moeten blijken. Bij signalen van 
topvorming wellicht openstaande 
Turbo Long posities wat afromen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=ageas
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=elia group
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=sofina
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 43, 28 oktober 2022

GBP/USD - Valutapaar komt wat tot rust, rebound nog valide

Veel politiek gekonkel aan de 
andere kant van de plas de 
afgelopen weken. De volatiliteit in 
het Pond was dan ook hoog. Er 
is nu een rebound valide binnen 
de nog dalende trend, waarbij de 
indicatoren positief noteren en de 
DBS oranje kleurt ter bevestiging. 
Toch is de vola waarschijnlijk 
niet zomaar verdwenen. Strak 
navigeren met openstaande 
Turbo Long posities dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Wankele rebound rond pariteit

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de vorming van een hogere 
bodem is deze week de zone 
rond pariteit weer getest. een 
candle met spriet staat immers 
op de weekgrafiek en de koers 
noteert al weer onder 1.0000 op 
moment van schrijven. Krijgt de 
downtrend weer een vervolg? 
Dat is uiteraard de grote vraag. 
Voor nu is de rebound nog valide 
maar toont wat wankel.

Een flinke run opwaarts binnen de 
langdurige downtrend markeert 
de rebound waarbij het oude 
swing low van afgelopen zomer 
is bereikt. De vraag is hoelang 
het herstel blijft aanhouden 
binnen het stijgende renteklimaat. 
Een hoop is schijnbaar reeds 
ingeprijsd. Hoe dan ook, thans 
een rebound, maar laat u niet 
verrassen door topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Stevig herstel in de afdaling

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=gbp/usd
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=BUND future
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Chart Navigator - Grondstoffen                                                                                                                         week 43, 28 oktober 2022

Goud - Alles weer in de min

De steunzone rond 1.622 is 
getest, er staat nu een dubbele 
bodem op de grafiek binnen de 
nog dalende trend. Daarmee 
tekent zich een meer zijwaartse 
fase af binnen de afdaling. Er 
is na wat herstel nu wat twijfel 
zichtbaar, de swingteller noteert 
weer in de min. Wellicht volgt 
wederom een afdaling naar 
1.622. Pas boven 1.750 klaart het 
beeld verder op. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Recent werd onder de nog 
stijgende weekly SMA zone 
een bodem geplaatst op 83+ 
waarna de koers aan een opmars 
is begonnen die rond 100 is 
gestrand. De koers noteert nu 
al enkele weken rond de SMA 
en een verder opmars lijkt 
aanstaande. Dat zou betekenen 
dat op het Dashboard de Up 
conditie weer valide wordt. 

BrentOil future - Positieve ondertoon rond de SMA

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Per saldo is er sprake van een 
zijwaartse fase binnen een 
dalende trend nu er rond 21 een 
tweede top is neergezet en de 
bodemzone rond 17/18 intact 
blijft. Er is inmiddels wat twijfel 
zichtbaar midden in de range, 
onder 17 krijgt de dalende trend 
een vervolg. Pas boven 22 
verbetert het koersbeeld verder. 
Nu eerst maar even afwachten 
wat de markt verder in petto 
heeft.

Zilver - Twijfel op het middenveld

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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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn 
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail 
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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een 
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest 
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s 
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

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

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