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Alle ogen zijn uiteraard gericht op de gebeurtenissen aan de andere kant van 
de grote plas. Wat een spektakel, herrie en geknetter om op de presidentiële 
stoel te komen. Vermakelijk om te zien, maar voor mij is het duidelijk. De  
“Bulls claimen de overwinning”, niemand anders. Kijk maar naar de charts 
waarin immers alles is verdisconteerd. Wellicht nu nog wat troebele beelden, 
maar die worden vanzelf helder naarmate de rook optrekt. 

Chart Navigator 
6 november 2020

Wat een turbulentie 
Beleggers houden niet van onzekerheid, dan 
worden ze nerveus en dat brengt turbulentie 
met zich mee, in dit geval trumpulentie. 
Bestudeer nu goed de charts en volg zo netjes 
mogelijk de verwachte routes, blijf  op het pad. 
Geen rare uitstapjes, twee handen aan het 
stuur, dan komt het vast wel goed. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor Arcadis, Heijmans, Pharming, SBM 
Offshore, Sligro en Vopak. Deze charts tonen 
enerzijds de turbulentie op het veld, maar 
anderzijds de overwinningsdrang bij de bulls. 
Zijn dit dan meteen koopkansen? 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas 
Buitenland universum drie titels die aansluiten 
op het thema van deze week, te weten Bayer, 
Daimler en L’Oreal. Spanning en sensatie op 
deze speelvelden met kansen en bedreigingen 
alom. Kijk, lees en oordeel wat u er mee gaat of  
kunt doen. 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
aanzwellende turbulentie bij EuroDollar die flink 
heen en weer zwiept op zijn zebra chart, Goud 
en Zilver maken zich op om hun uptrend te 
vervolgen, op het BrentOil speelveld slaan beer 
en stier om zich heen en de EuroBundFuture 
vervolgt redelijk rustig zijn weekly uptrend. 

Deze week is het spel de Slimste Belegger 
van start gegaan. Een prima gelegenheid om 
te oefenen met turbo’s, te gokken wellicht, 
want het is toch geen echt geld. Handelen met 
eigen geld daarentegen is veel lastiger, want 
dan spelen rare en vreemde gedragskronkels 
een rol. Kronkels afleren en de juiste mentale 
vaardigheden toepassen is voor vele beleggers 
een onmogelijke opgave. In de TA Coaching 
Rubriek presenteer ik enkele oneliners die van 
toepassing zijn op dit aspect van beleggen. U 
mag tellen hoeveel er op u van toepassing zijn. 
 
Doet u mee met de Slimste Belegger?
De eerste week zit er op, met een zeer 
acceptabel resultaat voor de twee TA boys. 
Ga maar naar www.slimstebelegger.nl om 
hun portefeuilles te checken. Dat heeft u 
waarschijnlijk al gedaan omdat u meespeelt en 
Royce of  mij als coach volgt. Speelt u nog niet 
mee dan wil ik u in overweging geven dit wel te 
doen. U kunt niet alleen mooie prijzen winnen, 
maar vooral kennis over Turbo’s opdoen en met 
mijn NB Swingtrader als nieuw wapen in de 
strijd significante koersbewegingen detecteren 
en daarmee koop- en verkoopkansen in 
beeld krijgen. Meld u aan en doe mee als 
Swingtrader!

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.slimstebelegger.nl/
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AEX-Index® - Volatiele strijd

De strijd is volatiel in de box, ofwel een 
trading range met als onderlijn de 533+ 
zone en als bovenlijn 575 tot 587. De spelers 
respecteren kennelijk deze krijtstrepen, 
want deze week is een forse witte candle in 
de maak, de bulls stomen rap op richting 
de rode strepen, zij gaan goed aan de 
leiding. De indicatoren in een magere 
plusstand onderstrepen dit, maar hamvraag 
is uiteraard of het gaat lukken uit de box 
te breken. Een stevige witte candle met 
slotkoers boven 587 is hiertoe gewenst. 
Lukt dit niet, dan mogen de beren weer een 
poging wagen. 

Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols bij de rode 
strepen als er koopposities uitstaan. 

DAX® index - Sterk herstel

Charttechnisch is een stijging gaande 
vanaf 11.500 waarbij de oude voorliggende 
bodems en SMA zone opwaarts 
gepasseerd zijn. De volatiliteit is duidelijk 
toegenomen de afgelopen weken. Als 
er getopt wordt rond de SMA dan kan 
een dalende trend meer vorm krijgen. De 
volgende stap van de markt vertelt mogelijk 
meer over de nieuwe richting. Vooralsnog 
dus bekijken of de bulls meer terrein terug 
kunnen winnen. 

Conditie: (Correctie) / herstel.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Bij topvorming rond de SMA 
zone wellicht wat winst pakken.

Chart Navigator - Indices         week 45, 6 november 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Afdaling overheerst nog

De lagere top op 3.405 was reeds een 
waarschuwing voor de bulls, samen met de 
dalende daily en weekly SMA. Vorige week 
een afdaling naar 3.000 punten. Deze week 
een sterk herstel terug naar 3.200. Toch 
staan de indicatoren in de min en is er meer 
nodig om de bulls weer terug te brengen op 
het speelveld van de afgelopen maanden 
tussen 3.200 en 3.400. Eerst maar kijken of 
er volgende week weer een witte candle kan 
worden neergezet. 

Conditie: Down.
Coaching: ondanks de herstelfase is een 
positie aan de zijlijn 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/?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 - Bulls aan de winnende hand

De afgelopen twee weken is er flinke 
volatiliteit zichtbaar  in verhouding met 
de voorliggende periode, aangezien er 
bewegingen van meer dan 200 punten 
per week worden neergezet. Binnen het 
speelveld tussen 3.200 en 3.600 punten 
ligt de topzone binnen bereik. Of de markt 
de horde weet te breken moet komende 
week blijken. Bij signalen van topvorming 
ligt mogelijk wat terugval op de loer. 
Voor nu bezien of de stieren hun opmars 
voortzetten. 

Conditie: Up.
Coaching: het volatiele speelveld maakt het 
moeilijk om in te stappen. Wellicht uitwijken 
naar een kleiner timeframe.

DOW JONES index - Op de proef gesteld

Er is sprake van een zijwaartse fase, 
eigenlijk een flinke trading range, binnen 
de serie van hogere toppen en hogere 
bodems. De zone rond 26.000 werd op 
de proef gesteld, maar de bulls keerden 
rap terug. Deze week dan ook een stevige 
witte candle. Aan volatiliteit geen gebrek. 
De topzone rond 29.000 ligt binnen bereik. 
Daarboven krijgt de uptrend een vervolg. Al 
met al een spannende strijd. 

Conditie: Correctie.
Coaching: als er rond de zone 26.000 witte 
candles verschijnen, dan liggen er mogelijk 
weer koopkansen.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                           week 45, 6 november 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Herstel in volle gang.

De serie met gematigde lagere toppen 
werd opgevolgd door een rappe afdaling. 
Ter hoogte van de voorliggende topzone 
rond 2.900 lag reeds een stevig fundament 
waar de koers tot stilstand kwam. Vanaf 
dat punt wisten de bulls al het verlies van 
vorige week weer goed te maken. Om weer 
door te kunnen richting 3.400 is er echter 
meer nodig. Eerst maar kijken of er meer 
beleggers terugkeren en er volgende week 
ook weer een witte candle op de kaart 
verschijnt.

Conditie: Down.
Coaching: reboundposities kunnen worden 
aangehouden.

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 45, 6 november 2020

ABNAMRO - Aanmodderen

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 - Volatiele correctie

De eerder gemelde negatieve divergentie 
op de RSI krijgt langzaam maar zeker 
zijn uitwerking. Dat wil zeggen, een 
correctie richting de Fibo grid op 1330 
tot 1076 is gaande, keurig begeleid 
door de swingteller. Met 1742 als rode 
streep en 1276 als eerste groene streep 
is er voldoende bewegingsruimte om de 
correctie te voltooien. De felle witte candle 
van deze week verstoort de beren in hun 
correctie spel. Het blijft onrustig.

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: enige winsten afromen en voorts 
uitzien naar nieuwe koopkansen op lagere 
niveaus, zo luidt de coaching aanbeveling. 

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 1,98/90 groen en 
2,67 rood op een verkrappend speelveld.  
Het is even niet anders, er komen heus wel 
weer betere tijden. Voor nu bezien hoe de 
strijd zich verder ontwikkelt. 

Conditie: Rebound dan wel Down.
Coaching: wellicht is een zijlijnpositie de 
beste optie momenteel. Er gebeurt relatief 
gezien te weinig. 

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 45, 6 november 2020

Akzo Nobel - Correctie al klaar? 

De correctie die onlangs fel werd ingezet 
vanaf 91+ wordt deze week net zo fel 
afgezwakt door een witte candle, zo lijkt 
het. Nu al bodemvorming dan? De RSI 
stuurt hier wel op aan door op te veren 
vanaf de 50-lijn. De swingteller staat nog in 
correctiestand, daar zijn de bewegingen 
te volatiel voor. Even een weekje wachten 
om daarna te bezien of de trend wordt 
vervolgd of dat de beren toch dieper willen 
corrigeren. 

Conditie: Correctie.
Coaching: meer duidelijkheid is gewenst 
inzake bodemvorming en afronding 
correctie. Even aanzien dus. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Correctie in de uptrend

Deze week wordt de correctie vervolgd met 
een volatiele candle onder in de Fibo grid 
op 23,30, of 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, we wachten rustig 
op de terugkeer van bodemstampers in 
het veld om daarmee de trend te valideren. 
Deze week mogelijk al wat bodemvorming 
zichtbaar. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Stieren houden stand

“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 
onlangs. Welnu, de bulls blijven aan zet, 
schoorvoetend naar hogere niveaus, ze 
hebben de ruimte. 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 nu nog 
magere 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 45, 6 november 2020

ASR Nederland - Hangen en wurgen

“Maar de trendbreuk moet nog worden 
gevalideerd door een pullback ofwel test 
van de SMA lijn als weerstand. Hoe het 
ook zij, de toon is gezet en kan alleen maar 
wijzigen boven 28,00”, zo schreef ik vorige 
week. En zie, meteen een felle aanval 
van de bulls met de intentie weer terug te 
keren boven de SMA lijn om daarmee een 
trendomkeer af te wenden. Het is hangen 
en wurgen, piepen en knijpen, er moet nog 
een witte candle komen, liefst boven de 
SMA lijn, om de bulls meer lucht te geven. 

Conditie: Down. 
Coaching: het lijkt wel op de strijd tussen 
Joe en Donald, dit noopt tot enige 
terughoudendheid. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Van trend naar trading? 

Door de lagere top op 343+ verzwakt de 
trend, maar de groene streep op 288+ met 
nipt daaronder de SMA houden de bulls in 
de race met als resultaat dat een trading 
range configuratie zichtbaar wordt. Anders 
gezegd een speelveld met krijtstrepen 
op 288 en 343 waartussen de strijd zich 
afspeelt. Deze week doen de bulls een 
dappere poging om richting de rode 
strepen op te stomen, keurig ondersteund 
door de indicatoren.

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Hou goed de krijtstrepen 
in de gaten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Keren of passeren

Met veel gevoel voor dramatiek houden de 
bulls de trend intact door rap op te veren 
vanaf de kritieke 113+ zone met daar de 1e 
Fibo lijn en SMA lijn bij elkaar. Aan volatiliteit 
dus geen gebrek. De swingteller meteen 
weer in een plusstand, de RSI rap omhoog, 
maar wat gaan de spelers bij de rode 
streep op 140+ doen? Keren of passeren 
is het motto voor de bulls. Bovcn 140+ is 
er ruimte tot 151+. Lukt het niet, dan is een 
terugval naar 113+ goed mogelijk. 

Conditie: Up. 
Coaching: twee handen aan het stuur als 
er koopposities uitstaan. Laat de winst niet 
wegglippen. 

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 45, 6 november 2020

DSM - Nauwelijks correctie

De verwachte correctie na swing +9 met 
Bearish Engulfing patroon stelt helemaal 
niets voor. Kijk eens naar de scherpe 
reactie van de bulls, meteen weer terug 
naar de 148+ passage. Alle indicatoren 
weer in een plusstand, de Up status is 
terug op het Dashboard. Maar niet te vroeg 
juichen, want wat gaat er gebeuren bij de 
rode streep? Keren of passeren, u kent het 
motto. Komende week moet dat duidelijk 
worden, best wel spannend. 

Conditie: Correctie.
Coaching: kijk even de kat uit de boom. 
Bij haperingen tegen 148+ overwegen om 
(meer) winsten af te romen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Dubbele bodem aanstaande? 

De trend is neerwaarts, alle indicatoren 
onderschrijven dit, maar charttechnisch 
is een interessant patroon gaande waar ik 
in de vorige commentaren al melding van 
maakte, de dubbele bodem op 99+. Dat wil 
zeggen, als er een witte candle of zwarte 
candle met spriet op 99+ verschijnt. Dan 
mogen we stellen dat de dalende trend aan 
kracht verliest, omdat er geen lagere bodem 
wordt geplaatst. Deze week doen de bulls 
een stap in de juiste richting.

Conditie: Down. 
Coaching: koopjesjagers anticiperen wellicht 
op de dubbele bodem. Anderen wachten op 
meer bevestiging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Aanzwellende turbulentie

Op afstand gezien is een driehoek in de 
maak, hetgeen een verkrapping van het 
speelveld behelst. Dit impliceert tevens dat 
de markt binnenkort kleur moet bekennen 
door uit de driehoek te breken. Turbulentie 
blijft hoog, dus het zal een spannende 
uitbraak worden. De bulls doen deze week 
een dappere poging door een lange witte 
candle te plaatsen. Komende week mogen 
ze dat nog een keer doen, dan wordt het 
duidelijk dat de bulls de leiding pakken.

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 45, 6 november 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. De beren zetten 
druk op de onderlijn, maar de bulls houden 
vooralsnog stand. Dan toch weer een ritje 
naar de bovenkant van de box?

Conditie: Down of Support.
Coaching: trading range spelers volgen 
de strijd met argusogen en passen hun 
strategie hier op aan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Stabilisatie hoog in het veld

Al een aantal weken is er sprake van 
stabilisatie binnen de uptrend, een 
adempauze bij de bulls rond de 100 tot 
105 zone. Berentikken worden vooralsnog 
goed opgevangen, de Fibo grid op 95 tot 
87 is een prima vangnet. De trend komt nog 
lang niet in gevaar, dus na wat getrappel 
door de beer mogen de bulls het weer 
proberen, zo is het idee. Voor nu bezien tot 
hoever de correctie zal reiken met daarbij 
de opmerking dat de afstand met de SMA 
nog groot is. 

Conditie: Correctie.
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  - Dappere overlevingsstrijd

De koers wordt alle kanten op geslingerd, 
aan turbulentie geen gebrek op dit 
speelveld. Dan maar afstand nemen om 
de grote lijnen goed te kunnen zien. Dan 
blijkt dat nog steeds de trend opwaarts 
is gericht  en dat er regelmatig volledige 
swings worden neergezet, afgewisseld 
met forse berentikken. Dit laatste is thans 
weer het geval, waarbij de 100 zone toch 
weer onder druk wordt gezet. Maar de bulls 
houden stand, ze blijven het proberen, ze 
verdedigen de trend met hand en tand. 
Volgende week weer wit?

Conditie: Up.
Coaching: er worden koopkansen 
aangereikt, hou wel rekening met de nodige 
turbulentie. 

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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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Wat wil Flip nu? 

“Kortom, een wilde uptrendfase vol 
spanning en sensatie. We zullen zien hoe 
de strijd zich verder ontwikkelt”, zo schreef 
ik onlangs. Welnu, het wordt er deze week 
niet duidelijker op. Toch weer een Up 
stand, met steun op de SMA lijn en de RSI 
op de 50-lijn. Ik zie ook de contouren van 
een driehoek, dus het is mij niet duidelijk 
wat Flip wil. Eerst een overtuigend signaal, 
dan een duidelijk scenario, zo luiden de 
spelregels. 

Conditie: Up danwel Correctie.
Coaching:  de chart vertroebelt en dan moet 
je er niet aankomen. Dan wordt het vanzelf 
helder. Laat beer en stier maar lekker hun 
gang gaan. 

NN Group - Plussen en minnen

“De bulls moeten een flinke berentik 
incasseren waardoor ze versuft terugvallen 
tot aan de sleepkabel. Zou de beruchte 
SMA hen weer in de race houden? Hebben 
ze de kracht om zich te vermannen en de 
trend nieuw leven in te blazen? Komende 
week een witte candle zal dit bevestigen”, 
zo schreef ik vorige week. En zie, een 
dappere overlevingscandle deze week, 
waardoor een trendbreuk vooralsnog wordt 
afgewend. Hou vol bulls!

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopjesjagers ruiken 
kansen, zij vertrouwen op de sleepkabel. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Positieve overgangsfase

Onlangs 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   nipt boven de SMA liggen. 
Komende week mogen de bulls een vuist 
maken, waardoor de positieve fase aan 
kracht wint. Onder 2,28 daarentegen zal de   
overgangsfase aanzienlijk vervagen. 

Conditie:  Up.
Coaching: flinke turbulentie noopt tot enige 
terughoudendheid. Trendbeleggers kunnen 
wel blijven 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 - Felle stierenstoot

Er is al geruime tijd sprake van een dalende 
trendfase. Lagere toppen en lagere 
bodems, alsook negatieve standen bij de 
indicatoren bevestigen dit. Maar de stieren 
plaatsen deze week een flinke stoot. Een 
dappere poging om terug te komen en zo 
mogelijk een rebound in gang te zetten 
richting de krap 20,00 zone. Komende 
week moet met een witte candle dit 
scenario worden bevestigd. Zo niet, dan 
komen de beren weer terug. 

Conditie: Down. 
Coaching: turbulentie zwelt aan in de 
downtrend. Short posities goed monitoren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Wat een gekwakkel

Het schiet allemaal niet op met het 
koersverloop, beer noch stier weten te 
overtuigen, witte en zwarte kleefcandles 
wisselen elkaar af, indicatoren zwiepen van 
plus naar min en weer terug, geen zicht op 
verbetering. Dat is in het kort wat de grafiek 
indiceert. Een behoorlijke kwakkelperiode 
waar een eind aan moet komen om een 
scenario te kunnen schetsen. Beer of stier 
moet hiertoe een eerste aanzet geven. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers betrachten enige 
terughoudendheid nu niet duidelijk is wat de 
spelers van plan zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Koers in stijgingskanaal

Charttechnisch gezien is een proces van 
hogere toppen en hogere bodems gaande, 
keurig ondersteund door het ingetekende 
stijgingskanaal. In de afgelopen weken 
was het erg spannend bij de onderlijn, 
maar deze week is er geen twijfel wie de 
meeste troeven in handen heeft en deze 
ook uitspeelt. Op de dagkaart is er nu wat 
overspannenheid, dus een tikkie terug is 
goed mogelijk. Desalniettemin blijven de 
bulls aan zet, zij kunnen doorstomen naar 
de 100+ zone, 

Conditie: Up. 
Coaching: kopen op zwakte blijft de 
strategie, koopposities mogen worden 
aangehouden, hou wel rekening met wat 
corrigerende berentikken. 

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 volatiele rebound

Deze week doen de bulls opnieuw een 
stapje terug, een adempauze zo lijkt het, 
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. 
Mocht de koers daarentegen onder 29+ 
worden gedrukt, dan kunnen de bulls het 
wel vergeten. Maar we houden vooralsnog 
vast aan het rebound scenario. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Volatiel op de SMA

“Deze week een vervolg, 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. Komende 
week een witte candle graag”, zo meldde 
ik vorige week. En zie, met gevoel voor 
dramatiek komen de bulls terug. Zijn ze in 
staat om op te stomen naar de rode zone 
op 53+ tot 54? Het is een spannende strijd.

Conditie: Correctie. 
Coaching: kansen voor koopjesjagers. 

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 koers eigenlijk niet van zijn 
plaats komt. De swingteller staat deze week 
op +2, dat zou de bulls kunnen helpen. Een 
solide witte candle zou dan niet misstaan. 
By the way, zie ik daar de vage contouren 
van een dubbele bodem? Zouden de bulls 
dan toch overleven? 

Conditie: Support. 
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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Bij het handelen en beleggen met eigen geld spelen rare en vreemde 
gedragskronkels een rol. Kronkels afleren en de juiste mentale 
vaardigheden toepassen is voor vele beleggers een onmogelijke 
opgave. Ik presenteer enkele oneliners die van toepassing zijn op dit 
aspect van beleggen. Herkent u ze?

‘Winsten moet je pakken, verliezen moet je kappen’ 
Twee woorden met dezelfde letters, maar wel in andere volgorde 
waardoor de betekenis heel anders wordt. Snapt u?
‘Niet bijkopen als het mis gaat’
Gebruik niet ‘When in trouble, then double...’, tenzij je een speculant 
bent die ooit weer hoopt de oorspronkelijke aankoopkoers op het 
scherm te zien.
‘Bijkopen als het goed gaat’ 
Dat mag wel, dat heet scale-in, ofwel de positie vergroten naarmate 
het scenario aankracht wint. Het toepassen van Money Management, 
ook bij exits (scale-out), is een echte rendementskatalysator.
‘Mis de top en de bodem, dat is helemaal niet erg’
Bent u hevig geëmotioneerd als u een top of  bodem mist? Schreeuwt 
u het van de dagen als u op het hoogste punt heeft verkocht? Ik hoop 
dat u twee keer ‘nee’ heeft geantwoord. 
‘Kies uw coach en cockpit’ 
Je kunt niet alles bestuderen, lezen en uittesten. Je moet ook niet alle 
indicatoren inzetten, dan doe je nooit een deal. Maak keuzes.
‘Je bent zelf de zwakste schakel’
De markt of  het model de schuld van verlies geven is makkelijk en 
tevens de kop in het zand steken. Leer omgaan met verlies, kijk naar 
jezelf. 
‘Een visie is belangrijker dan een tip’
Holy grails bestaan niet, waardevolle visies van experts die jou 
aanspreken kunnen helpen bij de besluitvorming. Je bent zelf  
verantwoordelijk voor je eigen transacties. 
‘De finish is belangrijker dan een enkel sprintje’
Een incidenteel succesje of  missertje is niet van belang, laat emotie 
daar niet op los. Het gaat om het eindresultaat na een bepaalde 
periode. Je wint de voetbalwedstrijd pas na negentig minuten, een 
gemiste penalty hoeft niet besissend te zijn. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

  Mentale tegelwijsheden

Mentale valkuilen en vaardigheden

Kies uw coach

Wolters Kluwer - En de bulls terug in de race

In mijn commentaren wees ik in de 
afgelopen weken op de correctieve 
berentikken, de adempauze voor de 
bulls en  de verwachte terugkeer van de 
bodemstampers. En zie, als een duveltje uit 
een doosje keren de bulls terug in de arena. 
Wat een enthousiasme, dit zal ongetwijfeld 
een reactie bij de beer oproepen, maar dat 
doet niets af aan het feit dat de toon is gezet, 
de trend kan worden vervolgd. 

Conditie: Up.
Coaching: al dan niet met een kleine 
terugval zijn er voor trendbeleggers weer 
koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Arcadis  -  Bullls op stoom

Objectieve en subjectieve bevindingen 
wijzen in de richting van de bulls. Hogere 
toppen en hogere bodems, koersvorming 
in een stijgingskanaal en positieve 
rangen en standen bij de indicatoren 
geven duidelijk aan dat de bulls goed op 
stoom liggen. Zij hebben de ruimte tot zo 
mogelijk 24+, zij het dat de dagkaart al 
wat overspannenheid laat zien. Bij een 
eerstvolgende zwarte candle zal er dan 
ook een correctie van start gaan, ofwel een 
afkoeling voor de bulls. 

Conditie: Up. 
Coaching: bij signalen van topvorming is het 
raadzaam wat winsten af te romen. 

Heijmans - Stieren op hol

Mooi om te zien hoe in een redelijk smal 
stijgingskanaal de bulls noordwaarts 
trekken richting de rode streep op 8,48. 
Daar zou wel eens getopt kunnen worden 
gezien de stand van de RSI. Vervolgens 
een stap terug naar 8+ of 7,50, ofwel 
de onderlijn van het stijgingskanaal om 
daar dan weer te bodemen. Al met al 
een duidelijke route binnen een per saldo 
stijgende trendfase. Maar eens bezien hoe 
lang dat spel gespeeld kan worden. 

Conditie:Up. 
Coaching: voor trendbeleggers ziet de 
grafiek er goed uit, koopposities kunnen 
worden overwogen. 

Pharming - Grillig spel

Al zeer geruime tijd volgt de koers een 
grillig pad tussen enerzijds 0,70 groen en 
anderzijds 1,60 rood. Dit zijn de buitenste 
krijtstrepen. Daarbinnen lijkt thans rond 
0,90 gebodemd te worden gezien de 
witte candle van deze week. Maar dat 
gebeurt vaker, zomaar even een losse witte 
candle tussendoor. De swingteller moet 
een plusstand afgeven en de RSI moet 
boven 50 prikken om daadwerkelijk van 
bodemvorming en een rebound te kunnen 
spreken. 

Conditie: Down.
Coaching: er is meer wit nodig om een 
rebound tegemoet te zien. Niet te snel aan 
kopen denken, zei de coach.

     = kans,  = bedreiging
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SBM Offshore - Wat een gezwiep

Aan turbulentie geen gebrek op dit 
speelveld, de koers wordt heen en weer 
gezwiept tussen 12,86 steun en 15,35 
weerstand, daar moeten we het vooralsnog 
even mee doen. Nu staat de koers op 
de middenstip en noteren de indicatoren 
afwisselend plus en min. Deze week wel 
een poging van de bulls om een witte 
candle te plaatsen op de SMA lijn, dus dat 
zou er toe kunnen leiden dat de druk op de 
rode streep wordt opgevoerd. We zullen 
zien of de bulls de overwinning claimen. 

Conditie: Correctie / Resistance. 
Coaching: offensieve koopjesjagers ruiken 
hun kansen, anderen wachten op meer 
bevestiging. 

Sligro - Driemaal is scheepsrecht

Het ziet er naar uit dat voor de derde maal 
gebodemd gaat worden bij 12,00. Deze 
week een witte candle in de maak en een 
lichte knik in de RSI indiceren dit. Het is 
pril, maar de twee groene strepen lijken 
stevig genoeg als springplank voor de 
bulls. Komende week opnieuw een witte 
candle zal bodemvorming bevestigen en 
de bulls aansporen op te stomen naar de 
rode strepen op 16,50. Al met al positieve 
vooruitzichten.
 
Conditie: Down.
Coaching: voor koopjesjagers ligt het 
speelveld er aantrekkelijk bij nu er een witte 
steuncandle verschijnt. 

Vopak - Gevecht rond de SMA

Er is een spannende strijd gaande rond de 
gemiddelde lijn op 47,50. Enerzijds stevige 
berentikken onder de sleepkabel, maar 
anderzijds ook dappere stierenstoten met 
de intentie de koers weer boven de SMA 
te drukken. Maar wie komt als overwinnaar 
uit de bus? Dat is nu onzeker, binnenkort 
weten we meer. Maar als we het algehele 
sentiment in ogenschouw nemen, de bulls 
claimen de overwinning, dan zou op dit 
speelveld een uptrend van start moeten 
gaan. We gaan het meemaken. 

Conditie: Down.
Coaching: even de kat uit de boom kijken 
wie uiteindelijk overtuigend initiatief toont. 
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Bayer - Onkruid vergaat niet? 

Het roundup debacle en de hoge claims die 
daar mee gemoeid zijn hebben ongetwijfeld 
hun invloed op de koersvorming van het 
aandeel. Toch vermannen de bulls zich deze 
week en laten een opleving zien binnen de 
dalende trend. Als de koers boven weet te 
breken, dan liggen er mogelijk weer hogere 
niveaus op de kaart. Het eerste target ligt 
dan rond 53. Voor nu bezien of de oude 
bodems op 45 worden doorbroken.  

Conditie: Down.
Coaching: bij een verder herstel zijn er 
mogelijk weer koopposities mogelijk.

Daimler - Vervolg uptrend

Een gedegen opwaartse beweging 
markeert de chart van Daimler sinds maart. 
Een mooi patroon van hogere toppen en 
hogere bodems siert de chart waarbij recent 
ook het dalende koersgemiddelde opwaarts 
is doorbroken. Het tij lijkt dus gekeerd voor 
Daimler. Toch moet de horde rond 50 nog 
wel even gepasseerd worden. Daarna ligt 
er ruimte op de chart tot krap 55. Zolang de 
steun intact blijft ziet het er positief uit. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Wellicht een trailingstop onder 
de laatste bodem ter overweging.

L‘ Oreal  - Nieuwe highs

Geen gedoe, gewoon doorstomen. De bulls 
twijfelden niet en brengen het aandeel naar 
nieuwe hoogte. Het patroon van hogere 
toppen en hogere bodems krijgt een 
vervolg na een pauze die vanaf de zomer 
waarneembaar is tussen grofweg 270 en 
295. Daar liggen dan ook de krijtstrepen. 
Een eventuele tik terug richting 295 biedt 
instapkansen, en pas onder 270 gaat een 
negatieve overgangsfase van start. Voor nu 
de bulls blijven volgen en kijken of ze hogere 
niveaus kunnen vasthouden.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden in deze 
langdurige uptrend.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Volatiel spel

GBP/USD - Afwachten maar

Op de weekgrafiek is een gematigde 
opwaartse beweging zichtbaar met 
afwisselend witte en zwarte candles. Op 
1.2675 is recent een bodem gevormd rond 
de SMA zone. Daaronder ligt 1.2251 als 
steun op de kaart. 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. Pas boven 1.32 is een opmars 
richting 1.34+ weer mogelijk.

Conditie: Correctie / Up
Coaching: offensieve spelers wijken uit naar 
een korter timeframe en korte ritjes.

Euro-Bund future - Up conditie

Hogere toppen en hogere bodems 
markeren zowel de dag- als weekgrafiek. 
Het high ligt als koersdoel op krap 180. 
Zolang het patroon intact blijft ziet het er 
positief uit voor de Bund. Pas onder 172 
breekt een negatieve overgangsfase aan 
op de weekgrafiek. Onder 175,50 is reeds 
sprake van een correctie. Voor nu de 
opmars blijven volgen. 

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 onrust op de markt is goed te zien 
aan de candles van de afgelopen weken. 
Grote volatiliteit, doorgaans een functie 
van beschikbare liquiditeit. Het zal nog 
wel even onrustig blijven op de markt naar 
aanleiding van de strijd om het witte huis. 
De krijtstrepen staan in ieder geval duidelijk 
op het speelveld, 1,16 steun en 1,19+ 
weerstand. Het Dasboard staat weer in de 
plus voor het valutapaar.

Conditie: Up.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd. Wellicht korte ritjes op 
kleinere timeframes voor offensieve spelers.

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 45, 6 november 2020

Goud - Druk op de tussenliggende drempel

Er is sprake van een verbetering op het 
speelveld, waarbij de gematigde afdaling 
aan kracht verliest. De handel vindt op dit 
moment plaats tussen circa 1.850 en 1.950, 
waarbij de tussenliggende drempel op 
1.950 thans onder druk staat. Daarboven 
klaart het beeld verder op voor de 
koersvorming en ligt er ruimte tot 2.000. Pas 
onder 1.850 ligt 1.800 als richtpunt bij een 
verdere afdaling. Voor nu de stijging blijven 
volgen.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities komen weer in beeld 
voor Goud.

Zilver - Klim naar 26

De koers bewoog de afgelopen weken 
tussen grofweg 22 en 26. Deze week 
wordt een klim ondernomen, waarbij de 
tussenliggende horde rond 26 weer binnen 
bereik ligt. De indicatoren volgen daarbij in 
de plus. Vooralsnog is het speelveld dus 
beperkt, de zilverbulls zullen moeten laten 
zien of de horde op 26 gepasseerd kan 
worden. 

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

BrentOil future - Gematigd down

De koers van BrentOil bewoog lange tijd in 
het speelveld 38+/45, echter vorige week  
is de steunzone neerwaarts doorbroken 
waarmee de dalende trend een vervolg 
kreeg. Toch krabbelden de bulls weer wat 
op, getuige de witte candle van deze week. 
Alle indicatoren staan in de min, per saldo 
is er nog sprake van een dalende trend. De 
bulls zullen dus tegengas moeten geven om 
het tij te keren. 

Conditie: Down.
Coaching: per saldo hebben shortposities de 
voorkeur, wel kritisch blijven. 

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


