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Al tijdenlang is er sprake van een positieve ondertoon, bullish sentiment 
overheerst, dat is genoegzaam bekend. Maar een bullenparade is zelden een 
rechte streep, zo nu en dan zien we een “Korte adempauze”, even een pas 
op de plaats. Dan kan de vraag worden gesteld of de trend daarna wordt 
vervolgd, of dat de adempauze de opmaat is voor een al dan niet stevige 
correctie. De grafiek herbergt het antwoord. 

Chart Navigator 
12 november 2021

Lichte stabilisatie
De ondertoon op menig speelveld is positief,
daar lijkt geen kentering mogelijk. Maar een 
trend is nooit een rechte streep, dus hou altijd 
rekening met aanvallen uit het berenkamp. 
Check de chart van uw favoriete indices en 
hoofdfondsen om vast te stellen hoe het is 
gesteld met de conditie van de bulls. 
Traditiegetrouw duiden we van zes Midkappers
of  Small-cappers de grafiek. Deze week
aandacht voor de weekchart van AirFrance 
KLM, Alfen, Aperam, Basic-Fit, OCI en 
Wereldhave. Check de charts of  er sprake 
is van een korte adempauze of  dat er meer 
berengeweld in de lucht hangt.  
Uit het BNP Paribas buitenland universum 
kiezen we drie charts, te weten Nestlé, Tesla en 
WDP. Mooie trendmatige charts, maar wel met 
wat haperingen links en rechts. De
sectorkeuze valt op ‘Automotive’ waar de
bulls moeite hebben om de rode streep te 
slechten, dus een korte adempauze?
Op de intermarket speelvelden zie ik 
wisselende beelden. EuroDollar zakt verder 
weg in zijn downtrend, Goud en Zilver tonen 
meer glans, BrentOil toont wederom wat 
signalen van topvorming en de Euro Bund 
Future is inmiddels met zijn reboun aanbeland 
bij de SMA lijn. 

Zoals wellicht bekend hebben we onlangs 
de DBS indicator ontwikkeld die nu als 
staafdiagram onder elke grafiek staat. Dit 
heeft nogal wat ontwikkel- en testtijd in beslag 
genomen. Dat bracht mij op het idee om in 
de TA Coaching Rubriek van deze week eens 
aandacht te besteden aan het fenomeen ‘curve 
fitting’. Ik wil graag twee varianten hiervan 
bespreken, te weten een overvolle cockpit en 
over-optimalisatie. Nieuwsgierig geworden of  u 
als TA belegger wellicht aan curve fitting doet? 
Lees dan maar snel de Coaching Rubriek op 
pagina 12, veel leesplezier!

BB&B Webinar
Komende maandag 15 november staat om 
19:30 uur het maandelijkse BB&B webinar 
gepland. De TA coaching sessie voor 
middellange termijn trendvolgende beleggers 
die op zoek zijn naar inspiratie en begeleiding. 
Zij worden getrakteerd op maar liefst 25 
coaching tips en een heuze uitsmijter. Ga naar 
Webinars voor aanstaande uitzendingen, 
aanmeldingen en het webarchief. Graag tot 
maandag in het Bakkers Bull & Bear webinar, 
waarin ik tevens de nieuwe DBS indicator zal 
toelichten, die DB Status en DB Coaching 
uitstekend in beeld brengt. 

Nico P.R. Bakker 

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/
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AEX-Index® - Positieve ondertoon

De ondertoon is nog steeds positief, getuige 
de plusstanden bij de indicatoren. Ook 
charttechnisch ziet een en ander er goed uit. 
Geen rode strepen boven in het veld, dus 
de bulls hebben vrij spel om hogere niveaus 
op te zoeken. Wel zie ik een lichte mate van 
negatieve divergentie op de RSI, dus dat kan 
voor wat onderhuidse onrust zorgen. Maar dat 
moet dan tot uiting komen in een zwarte candle 
richting de 800 zone. Onder 800 kan een 
serieuze correctie van start gaan.

Coaching: de uptrend houdt stand. Turbo 
Long posities genieten de voorkeur zolang de 
indicatoren in de plus of in het groen staan. 

DAX® index - Voorzichtig opwaarts

Ondanks dat de trend dit jaar wat aan kracht 
heeft verloren, en er langdurig sprake was 
van een brede range binnen de nog stijgende 
trend, lijkt er nu toch een vervolg te komen 
van de opmars. Vanaf de zone rond 14.800 
is recent immers een opwaartse beweging 
gestart, waarbij de oude topzone rond 16.000 
nu opwaarts gepasseerd lijkt te worden. Alle 
indicatoren noteren in de plus, waardoor de 
DBS groen kleurt. Al met al een positief beeld 
voor de Duitse index. 

Coaching: Turbo Long posities kunnen worden 
aangehouden zolang de index witte candles 
laat zien.

Chart Navigator - Indices      week 45, 12 november 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Nipte doorbraak

De Belgische index had lange tijd moeite om 
de oude tussenliggende topzone van 2020 
overtuigend te doorbreken. Inmiddels is dat 
gelukt en worden er hogere niveaus neergezet. 
De voorliggende topzone is daarbij tevens nipt 
doorbroken. Het target licht nu op het hoogste 
punt uit 2007, rond 4.800 punten. Logischerwijs 
kleurt op het Dashboard alles groen, de Up 
conditie is valide. Pas onder 4.000 punten komt 
de uptrend onder druk te staan. 

Coaching: Turbo Long posities zijn 
gerechtvaardigd zolang het Dashboard groen 
kleurt. 

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=1615&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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S&P 500® index - Lichte topvorming

De uptrend zet al weer enige weken nieuwe 
highs op het bord. Rond 4.700 lijkt nu wat 
lichte topvorming te ontstaan. De indicatoren 
noteren daarbij rond ‘overbought’ niveaus. 
Desalniettemin is de Up conditie valide op 
het Dashboard, tevens te zien aan de groene 
DBS indicator. De steun ligt inmiddels ver 
weg rond 4.250, daaronder ligt nog een 
vangnet op 4.000 punten. Een correctie is 
dus toegestaan, zonder de trend in gevaar te 
brengen. Al met al lijkt er geen vuiltje aan de 
lucht voor de uptrend S&P500. 
 
Coaching: Turbo Long posities kunnen worden 
aangehouden. 

Sector Automotive - Meerjarig topfeest

De Sector Automotive & Parts noteert rond 
de meerjarige topzone van 2015. Het niveau 
wordt voor de vierde keer bereikt. Deze week 
lijkt de rode streep te worden gerespecteerd, 
de candle kleurt immers nipt zwart en is 
daarnaast klein als teken van weinig activiteit. 
Een typische adempauze. Kijken we naar 
de algehele conditie dan is de lange termijn 
uptrend duidelijk te zien met daarin de 
laatste maanden een brede trading range. 
De DBS kleurt thans groen als teken dat de 
opmars nog is stand is. Wellicht dan toch een 
opwaartse doorbraak de komende weken? 
 
Coaching: overweeg koopposities te houden.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 45, 12 november 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Vervolg uptrend

De afgelopen maanden kwam de klad er 
een beetje in bij de Eurostoxx50. Het patroon 
van hogere toppen en bodems was zeer 
gematigd. De markt blaast de uptrend nu 
weer nieuw leven in. Met de uitbraak boven de 
voorliggende top wordt er koers gezet richting 
4.500 punten, een meerjarig high. De swings 
zijn groot, dus dat betekent dat de trend pas 
onder 3.900 punten averij op loopt. Al met al 
een positief beeld voor de Eurostoxx50..

Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Pas bij overtuigende 
verkoopdruk wellicht wat winsten verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Naar alle 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=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 45, 12 november 2021     = kans,  = bedreiging

Adyen - Gesputter

Al een aantal weken kost het de bulls de 
nodige moeite om de trend te vervolgen. 
Het lukt ze vooralsnog niet om de 2808 rode 
streep te slechten. Sputteren bij de weerstand 
met thans een lichte correctiestand op de 
swingteller, nog niet bevestigd door de DBS 
indicator. Er is een dip naar 2336 toegestaan 
binnen de contouren van een trading box, 
zonder dat de ondertoon negatief draait. Maar 
even bezien wat de spelers van plan zijn. 

Coaching: wellicht is het raadzaam om 
koopposities te verkleinen nu de trend aan 
kracht inlevert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Vervolg correctiefase

Deze week opnieuw een kleine hapering bij 
de bulls. Niet erg, want ze hebben een flinke 
rit achter de rug. Een stapje terug naar de 
4,20 zone is goed mogelijk. Daar bodemen 
onder het motto ‘oude weerstand wordt 
nieuwe steun’ zal de trend goed doen en 
de bulls aansporen hun weg te vervolgen 
richting zo mogelijk de 5,0 zone. Voor de 
liefhebbers heb ik een breed stijgingskanaal 
ingetekend, zodat u de randen van het veld 
goed kunt zien. 

Coaching: de correctiestand op de DBS 
indicator noopt tot enige terughoudendheid. 
Wacht maar op de bodemstampers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Stijgingsdriften

Na een geweldige opmars van de bulls tot 
aan 29+ aan toe, is er thans sprake van een 
zijwaartse stabilisatie. Een volatiele trading 
range is zichtbaar tussen 27,50 steun en krap 
29,50 weerstand, maar wel met de intentie bij 
de bulls om de uptrend te vervolgen. Deze 
week een dappere poging hiertoe, getuige 
de witte candle met swingteller op +1. De Up 
status kan terugkeren op het Dashboard, nu 
nog even overtuigend door de 29.50!

Coaching: koopkansen dienen zich aan, de 
bulls moeten wel even doorbijten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                   week 45, 12 november 2021

Akzo Nobel - Bulls lekker in het zadel

Met inmiddels de vijfde witte candle op rij, 
met thans de swingteller op +3 en de RSI 
boven de 50-lijn, blijft de Up status valide 
op het Dashboard. Zolang de koers boven 
95+ noteert, hebben de bulls de touwtjes 
in handen. Maar eens bezien tot hoe ver ze 
zullen reiken. Ze hebben ruimte tot de 108 
zone. Al met al een redelijk breed speelveld, 
dus ook ruimte voor wat corrigerende 
berentikken. Maar dan is eerst een zwarte 
candle gewenst. 

Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, er is geen zicht op topvorming 
of overspannenheid. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Gematigd positief

De bulls aan zet, getuige de plusstand bij de 
swingteller en de DBS indicator, zij krijgen de 
gelegenheid op te stomen richting de rode 
streep op 30+. Met de nodige turbulentie, 
maar ook wel met wat haperingen, wordt een 
proces van hogere toppen en hogere bodems 
in stand gehouden. Er is voldoende ruimte 
tussen de krijtstrepen, maar eens bezien of de 
bulls hun leidende positie kunnen behouden 
komende week met opnieuw een witte candle.

Coaching: Turbo Long posities zijn 
gerechtvaardigd zolang de Up status valide is. 
Vinger aan de pols uiteraard bij 30,00. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Bulls houden de leiding 

De bulls vervolgen ook deze week hun 
parade op ‘uncharted territory’, ze hebben 
vrij baan tot wellicht de 500 zone, dat zou zo 
maar kunnen, de indicatoren bieden deze 
ruimte. De afstand met de SMA lijn groeit wel, 
dus binnenkort topvorming, vooral als de RSI 
de OB lijn nadert, lijkt aannemelijk. Dat zou 
logischerwijs de volgende stap moeten zijn 
binnen het huidige koersproces. Voor nu de 
bulls volgen in hun opmars. 

Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de DBS indicator groene 
waarden afgeeft. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 45, 12 november 2021

ASR Nederland - Lichte correctie

Binnen de positieve trendfase zijn de bulls 
toe aan een pauze, zo blijkt uit de stand van 
de swingteller en de DBS indicator. Geen 
probleem, dit past binnen het glooiende 
koersverloop. Terug naar de Fibo grid op 
37,55 tot 35,30 is toegestaan zonder dat de 
trend in gevaar komt. Laat de beer maar even 
zijn gang gaan, het is uitzien naar een nieuwe 
hogere bodem. Dan zal de trend worden 
gevalideerd, zo luidt het scenario. 

Coaching: koopposities enigszins verkleinen 
verdient de voorkeur. Na een succesvolle 
correctie zijn er weer (additionele) koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Rode streep in zicht

Al zeer geruime tijd een positieve ondertoon 
met zo nu en dan een korte milde correctie, 
dat is wat mijn DBS indicator aangeeft. Dit 
impliceert dat hogere koersen aannemelijk zijn 
richting de recente top en weerstand op 764+. 
Daar moet blijken of de bulls voldoende kracht 
hebben om uit te breken. Zo niet, dan wijzigt 
het technische landschap van een trending 
fase naar een trading range fase. Dit scenario 
maar eens verder volgen.  

Coaching: Turbo Long posities genieten de 
voorkeur, even oppassen wat er bij de rode 
streep op 764+ gaat gebeuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Keren of passeren

Met de nodige turbulentie, of dramatiek zo 
u wilt, stomen de bulls op richting de rode 
streep op 83+. Met alle indicatoren in de plus 
is er een kans dat de bulls de weerstand 
verpletteren en daarmee de uptrend een 
extra impuls geven. Dan is er sprake van 
een vers record. Echter, bij een overtuigende 
zwarte candle tegen of nipt onder 83+ lijkt een 
dubbele top geplaatst te worden. Keren of 
passeren dus in de komende periode. 

Coaching: koopposities handhaven en straks 
vinger aan de pols bij 83+, zo luidt de coaching 
aanbeveling. 

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=1629&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 45, 12 november 2021

DSM - Recordregen houdt aan

Al geruime tijd is er sprake van een positieve 
ondertoon getuige de serie hogere toppen en 
hogere bodems boven een fier opkrullende 
SMA lijn met regelmatig volledige upswings. 
Deze week  al weer een +4 stand op de 
swingteller en zijn er geen rode strepen. 
Gezien de trendmatigheid is binnenkort een 
hogere top aannemelijk. Let wel even op de 
lichte negatieve divergentie op de RSI en de 
groeiende afstand met de SMA lijn. 

Coaching: Turbo Long posities zijn 
gerechtvaardigd. Pas wel op mogelijk 
aanstaande topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een mooi charttechnisch plaatje met 
subjectieve en objectieve bevindingen 
die wijzen in de richting van de bulls. 
Recent brede bodemvorming onder in het 
stijgingskanaal, nu al weer swing +6 op de 
teller met stijgingsruimte tot aan de 103 zone 
of zelfs hoger. Nu noteert de koers midden 
in het stijgingskanaal, dus dat impliceert dat 
er ook correctieruimte is. Hoe het ook zij, al 
zigzaggend naar 100+, dat is het beeld. 

Coaching: trendvolgende beleggers mogen 
hun koopposities aanhouden. Bij signalen van 
topvorming Money Management toepassen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Breed stijgingskanaal

IMCD - Wat een bullenparade!

Het houdt maar niet op, de bulls zijn niet te 
stoppen, zo lijkt het. Ondersteund door alleen 
maar plusstanden bij de indicatoren stomen 
ze op naar hogere niveaus op ‘uncharted 
territory’. Geen overspannenheid, maar wel 
een groeiende afstand met de SMA lijn, 
dus dat vergroot de kans op topvorming en 
correctie. Maar zolang er geen zwarte candle 
verschijnt, verliezen de bulls hun grip niet. 

Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang er geen aarzelingen 
zichtbaar zijn. 

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=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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 45, 12 november 2021

ING - Lichte vermoeidheid

De bulls houden uitstekend stand en weten de 
upswing te vervolgen. De UP status is valide 
op het Dashboard, maar hoeveel rek zit er 
nog bij de bulls? Een vervolg van de uptrend 
naar uiteindelijk de 14,50 zone lijkt haalbaar. 
De trend is sterk, er is geen overspannenheid, 
dus normaal gesproken moeten de bulls door 
kunnen stomen. Hou wel de RSI in de gaten 
want die kan binnenkort lichte vermoeidheid 
indiceren als opmaat voor topvorming. Zo ook 
de swingteller.

Coaching: voor trendbeleggers ziet de chart er 
goed uit. Wel rekening houden met tussentijdse 
afkoelingen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Berengeweld

Een wispelturig proces van lagere toppen 
en lagere bodems onder een dalende SMA 
lijn is valide, dus een negatieve ondertoon, 
getuige ook de blauwe Down staafjes van de 
DBS indicator, gelardeerd met wat goudgele 
rebound staafjes. Deze week opnieuw een 
poging van de beer om de downtrend een 
extra impuls te geven richting de groene 
streep op 58,80. Wellicht daar weer een 
herstelpoging?

Coaching: voor trendbeleggers is er op 
dit speelveld geen eer te behalen. Zelfs 
rebounders moeten aan de zijlijn wachten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Zullen de bullen overleven?

Voor de derde achtereenvolgende week 
een zogenaamde kleefcandle aan de 
SMA. Anders gezegd, de bulls voeren een 
overlevingsstrijd in de huidige negatieve 
overgangsfase. Met steun op 2,58 moeten 
ze overtuigend boven de SMA klimmen om 
zicht te houden op hogere koersen. Lukt dat 
niet binnenkort, dan dreigt er een dalende 
trendfase met 2,45 en zelfs 1,90 als haalbare 
koersdoelen. Maar even bezien hoe de bulls 
uit de strijd komen. 

Coaching: een zijlijnpositie is gerechtvaardigd 
totdat duidelijk wordt wat de spelers van plan 
zijn. 

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=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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 45, 12 november 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Dappere rebound

Met veel gevoel voor dramatiek stuwen de 
bulls de koers naar de SMA lijn op krap 43,00. 
Ze tonen de intentie om uit te breken boven 
de gemiddelde lijn, uitstekend gevoed door 
de swingteller en de RSI. Maar de Rebound 
status is nog valide volgens de DBS indicator, 
dat zal wijzigen bij koersvorming boven de 
SMA lijn. Toevalligerwijs of niet, bij 43+ ligt ook 
een 50% Fibo lijn. Dus de bulls moeten nog 
even doorzetten. 

Coaching: rebounders doen goede zaken, 
zij volgen de verrichtingen van de bulls 
nauwgezet. 

NN Group - Bulls lekker op dreef

Het speelveld oogt prima, mooi positief. 
Deze week de swingteller naar +8 en een 
opkrullende RSI. De UP status is voor de 
negende week valide met op zich veel ruimte 
voor de bulls, er ligt geen rode streep in het 
veld. De trend is ijzersterk, mede gevoed door 
de RSI, dus hogere niveaus zijn aannemelijk. 
Gezien het koersritme lijkt 50 een haalbaar 
koersdoel, al dan niet met een tussentijdse 
adempauze. 

Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Momenteel zijn er geen 
verzwakkingen zichtbaar, behoudens mogelijk 
een korte adempauze. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Op de middenstip

In mijn recente commentaren schreef ik over 
de trading range fase die actief is tussen 
65+ steun en 80+ weerstand. Momenteel 
staat de koers precies in het midden van de 
range, op de middenstip dus. Maar wel met 
de indicatoren in een lichte minstand, dus de 
beren hebben een kleine voorsprong. Maar 
de bulls verweren zich goed, dus het is even 
aanzien wie vanaf de middenstip overtuigend 
initiatief gaat tonen. 

Coaching: kijk nog even vanaf de zijlijn toe hoe 
de bal gaat rollen en kies dan een positie. 

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=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 45, 12 november 2021

RELX - Positief koersbeeld

Ook deze week wordt de trend goed vervolgd 
richting de bovenkant van het stijgingskanaal 
zo rond 28 tot 30. Er is geen overspannenheid, 
dus normaal gesproken moet het de bulls 
lukken om door te stomen. Niet eerder 
dan bij koersvorming onder 26,00 zal het 
charttechnische beeld vervagen. Voor nu 
dus bezien in hoeverre de bulls hun parade 
kunnen vervolgen. 

Coaching: trendbeleggers mogen hun 
kooppositie aanhouden richting de bovenkant 
van het stijgingskanaal. Oppassen als er een 
zwarte candle verschijnt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Korte adempauze

De positieve ondertoon wordt tijdelijk 
onderbroken door wat corrigerende 
berentikken, zo blijkt uit de stand van de 
swingteller en de DBS indicator. Dit impliceert 
dat er iets lager dan 65+ getopt kan worden 
als prelude voor een correctie naar de 
Fibogrid op 58+ tot 56+. Een matige correctie 
vooralsnog, hetgeen wel past in de vage 
contouren van een trading range. Voor nu 
bezien wat de beren verder van plan zijn.  

Coaching: Turbo Long posities strak bewaken 
en zo mogelijk wat verkleinen, er dreigt immers 
een afkoeling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Nog even dippen

 “Even dippen naar de Fibo grid rond 19+ tot 
17,50 is toegestaan, zonder dat de trend in 
gevaar komt. Een normale afkoeling om straks 
een hogere bodem te plaatsen, dat is het idee. 
Laat de beren dus maar even hun gang gaan”, 
zo meldde ik onlangs. Ik hoef hier niets aan 
toe te voegen. De correctiefase is een feit, de 
beren mogen even hun gang gaan. Maar eens 
bezien tot hoever zij zullen reiken. 

Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er weer koopkansen voor trendvolgende 
beleggers. Voor nu vanaf de zijlijn de 
verrichtingen van de spelers volgen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=300&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 45, 12 november 2021

Unibail Rodamco - Dappere bullenstrijd

Er is een enerverende strijd gaande bij de 
SMA lijn rond 65+. De bulls moeten alle zeilen 
bijzetten om hogere niveaus af te dwingen. De 
RSI registreert tevens wat bodemvorming rond 
dynamisch oversold gebied. Het ontbreekt 
echter aan overtuiging. Er moet immers een 
mooie witte candle worden neergezet om 
het vizier weer op 80+ te kunnen richten. De 
intentie is er, nu nog een overtuigende stap. 
Boven 70,00 zijn de bulls redelijk los. 

Coaching: wacht zo mogelijk op meer signalen 
van bodemvorming alvorens koopposities te 
overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Gematigd negatief

Als ik de beweging vanaf 50+ tot 45+ 
in ogenschouw neem, dan zie ik een 
dalingstendens met sprieterige candles, 
grotendeels ondersteund door licht negatieve 
indicatorstanden. Zwakke stappen van beer 
en stier met momenteel wat stabilisatie rond 
45 tot 46. Het is wachten op een overtuigend 
signaal waaruit blijkt wie de koers een kant op 
kan drukken. 

Coaching: geen mooi koopklimaat, maar ook 
geen overtuigend short speelveld. Afwachten 
dan maar. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Stabiel op de SMA lijn

Het wil niet erg vlotten met het koersverloop. 
Al een week op zeven komen de spelers niet 
van hun plek. Ze blijven hangen bij de SMA 
lijn, noch de beer noch de stier toont initiatief. 
Dit weerspiegelt zich uiteraard in wisselende 
standen bij de indicatoren. Boven circa 44+ 
of onder 39+ kan het beeld wijzigen, dan kan 
een significante koersbeweging starten. Daar 
dan maar even op wachten. 

Coaching: trendbeleggers kijken even de kat uit 
de boom. Zullen de bulls overleven? Of gaan 
de beren met de eer strijken? 

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=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Hoeveel indicatoren heeft u open staan in uw TA cockpit? Hoeveel 
handelsregels kent uw handelsplan? Hoe vaak voert u een 
optimalisatie uit voor de parameters van uw indicatoren? En komt u 
daarbij uiteindelijk tot de conclusie dat u vrijwel nooit een transactie 
doet? Dan doet u ongetwijfeld aan ‘curve fitting’. U bent op zoek naar 
de Holy Grail en die bestaat niet, dat weet u vast wel. 

Teveel indicatoren, teveel lijnen  
De eerste vorm van curve fitting die ik wil aanstippen is het aantal 
indicatoren dat wordt ingezet om handelsregels te definiëren. Hoeveel 
trendmeters heeft u nodig? Een SMA is ruim voldoende, toch? Of  wilt 
u bevestigingen zien met een tweede of  derde indicator, de MACD 
er ook nog bij? En dan allemaal met verschillende parameters, je 
meet dan veel te veel. Naast een trendmeter is een spanningsmeter 
gewenst, bijvoorbeeld de RSI. Maar zet daar dan geen Stochastics, 
ROC of  andere Momentum indicator bij, want die meten allemaal 
hetzelfde. Je zou nog een stappenteller kunnen toevoegen zoals mijn 
Swingteller, dan ben je prima in staat om trend en sentiment te meten. 
Charttechnisch gesproken mag je best wat tools inzetten zoals 
trendlijnen, kanaallijnen, Fibo grid etc. maar overdrijf  dat niet. Ik zie wel 
eens grafieken met zoveel lijnen, dat er altijd wel een lijn is die valide 
is. “Less is more” is hier zeker van toepassing. 

Te zware optimalisatie
Als u een handelsplan heeft gedefinieerd met enkele eenvoudige 
handelsregels, dan is het zinvol om in de historie te meten hoe de 
resultaten geweest zouden zijn. De parameters ofwel instellingen 
van de indicatoren worden hierbij dus geoptimaliseerd. En hou deze 
parameters dan in stand om het handelsplan in de toekomst uit te 
voeren. Na verloop van tijd nog eens een optimalisatie is prima. Maar 
elke week checken wat de beste parameterinstellingen in het verleden 
zijn geweest, is natuurlijk zinloos. Ook hier geldt “Less is more”.  
Een prima tussenoplossing is de zogenaamde walk-forward 
optimalisatie. Dit impliceert een stuk historie optimaliseren, bijv. 5 jaar 
en de optimale parameters voor het komende half  jaar handhaven. Na 
elk half  jaar deze exercitie herhalen. Zo loopt langzaamaan veranderd 
marktgedrag in het handelssysteem en dat is wel handig. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Afbeelding 2  

Op zoek naar de Holy Grail.....

Curve fitting

Over-optimalisatie...

Wolters Kluwer - Bulls aan zet

“Deze week weer een mooie witte candle met 
de swingteller op +1 en de DBS indicator in het 
groen. De stieren keren terug in de arena, zij 
willen rap opstomen naar de 98+ rode streep. 
Daar straks het bekende adagium “Keren of 
passeren”. Maar dat zien we binnenkort wel”, 
zo schreef ik vorige week. Deze week wordt 
zo mogelijk een witte candle toegevoegd met 
de indicatoren verder in de plus. De bulls 
vervolgen hun parade. 

Coaching: Turbo Long spelers zien hun kansen. 
Eerst meeliften naar 98+, daarboven overwegen 
om posities uit te breiden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Afbeelding 1  

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
https://www.nicoprbakker.nl/scheurkalender/
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 45, 12 november 2021

AirFrance KLM - Lastig pakket

Het korte termijn speelveld oogt nerveus, 
nauwelijks tot geen trend, her en der wat 
uitspattingen van beer en stier, maar per saldo 
geen vooruitgang. Dit komt tot uiting in het 
verloop van de indicatoren die rap van stand 
wisselen. Boven 4,80 tot 4,95 krijgen de bulls 
de kans om significant op te stomen. Onder 
3,70 geldt dat voor een berenrit. Dus de markt 
mag kleur bekennen, dan kan een scenario 
worden geschetst. 

Coaching: enige terughoudendheid is wel op 
zijn plaats. Wacht op koersvorming buiten de 
steun- en weerstandstrepen. 

Alfen - Felle terugval

De ondertoon is weliswaar positief, maar 
verliest wel wat glans. Er wordt immers een 
lagere top geplaatst, zo lijkt het. Deze week 
vallen de bulls rap terug met de indicatoren 
in correctiestand. De beren mogen doorgaan 
tot uiterlijk de 80+ zone. De trend komt 
als zodanig niet in gevaar. Voor nu bezien 
of binnenkort de SMA lijn zijn functie als 
dynamische trendlijn goed uitvoert. 

Coaching: enige terughoudendheid is op zijn 
plaats in deze felle correctiefase. Wacht op de 
bodemstampers voor nieuwe koopkansen in de 
richting van de trend. 

Aperam - Felle berentik 

De bulls worden flink gedwarsboomd in hun 
poging de trend nieuw leven in te blazen. 
Eerst een correctie richting de SMA lijn rond 
42+ om daarna de trend te hervatten, is dat 
wat de spelers willen? Ik zie wel een lagere 
top bij 53,00 en dat is toch een verstoring in 
het koersritme. Even aanzien wat de spelers 
verder van plan zijn, de RSI stuurt overigens al 
weer aan op bodemvorming. 

Coaching:  pas Money Management toe op 
uitstaande koopposities, verklein het risico 
enigszins. 

     = kans,  = bedreiging

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Naar de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 45, 12 november 2021

Basic-Fit - Dreigende topvorming

Met veel gevoel voor dramatiek proberen 
de bulls te toppen in de 45+ zone. Met de 
swingteller op +9 en een stevige zwarte 
candle en een afketsende RSI tegen de 
OB lijn  zijn er voldoende aanwijzingen die 
aansturen op topvorming. Formeel nog geen 
XL coaching overweging volgens de DBS 
indicator, maar hou wel een vinger aan de 
pols. Als er reeds bij de stippellijn wordt 
gebodemd blijven de bulls in de race. 

Coaching: even aanzien of er nu reeds 
wordt gebodemd of dat de beren hun druk 
gaan vergroten. Bij meer zwart koopposities 
verkleinen. 

OCI - Milde correctie

Al geruime tijd is er sprake van een positieve 
ondertoon, kijk maar eens hoe lang de DBS 
indicator boven 0 noteert met groene staafjes, 
afgewisseld met gele correctiestaafjes. 
Momenteel is een correctie gaande, maar de 
beren krijgen niet overtuigend poot aan de 
grond. De stippellijn op 23,00 is een cruciaal 
kantelpunt. Zolang de koers hierboven noteert 
leveren de bulls nauwelijks iets in. Onder 23,00 
wel een serieuze dip naar 19+.

Coaching: na een milde correctie worden er zo 
mogelijk weer koopkansen aangereikt. 

Wereldhave - Bulls aan de leiding

De bulls gaan aan de leiding, met de intentie 
op te stomen naar de 16+ rode streep. 
Ze worden daarbij ondersteund door alle 
indicatoren, de zwarte candle deze week 
is slechts een kleine smet, zo lijkt het. Een 
korte adempauze, komende week wel weer 
graag een witte candle, anders dreigt er wel 
topvorming. Niet eerder dan onder 13,00 zal 
het technische beeld verpieteren. 

Coaching: Turbo Long posities, of andere 
koopposities mogen worden aangehouden. 
Wacht op witte candles voor mogelijke 
uitbreidingen. 

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Naar de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland   week 45, 12 november 2021

Nestlé - Lichte stabilisatie

Op de weekkaart van Nestlé staan grote 
koersswings. Daarnaast is er veel overlap in 
de candles zichtbaar, gedurende een lange 
periode. Het afgelopen jaar zit er per saldo 
wat meer pit in het aandeel. Vanaf het laagste 
punt begin van het jaar zien we immers een 
stevige opmars en ook de laatste maanden 
is er sprake van overtuigend hogere niveaus. 
Deze week lijkt Nestlé echter een pauze in te 
lassen getuige de Doji. Desalniettemin kleurt de 
candle nog wit. De DBS bevestigt in het groen. 
Volgende week weer hoger?

Coaching: bij signalen van topvorming wat 
tussentijdse winsten verzilveren.

Tesla - Flinke tikken

Het lijkt alweer tijd voor een aandelensplitsing. 
Recent werd immers 1.200+ alweer op de 
borden gezet. Daarbij is ook de volatiliteit 
aan de hoge kant. De candle van deze week 
laat immers een top zien rond 1.200 en een 
low rond 1.000. Hoe dan ook, er is thans 
sprake van een flinke correctie richting de 
top van begin 2021. Indien de koers die zone 
mocht bereiken, dan zou dat een mooie plek 
voor een bodem zijn. Nu echter eerst het 
correctiegeweld maar gadeslaan. 

Coaching: na de correctie wellicht nieuwe 
instapkansen.

WDP -  Lichte hapering

Een mooie glooiende uptrend met flinke 
swings op de chart. Prima opwaartse ritten 
zijn zichtbaar, bevestigd door de langdurige 
groene perioden in de DBS indicator. Eind 
augustus een exit signaal en recent na de 
correctie weer een re-entry. Inmiddels is er 
een lichte adempauze zichtbaar binnen de 
opwaartse trend, getuige de kleinere witte 
candle die deze week in de maak is. Voor 
nu bezien of het verlies aan momentum 
slechts tijdelijk van aard is, of gaat leiden tot 
topvorming.
 
Coaching: koopposities zo mogelijk handhaven 
zolang de lows hoger in het veld liggen.

     = kans,  = bedreiging

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Naar de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/marktoverzicht/
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties  week 45, 12 november 2021

EUR/USD - Afdaling valide

GBP/USD - Neerwaartse doorbraak

De waarde van het Pond staat onder druk. 
Er is per saldo al geruime tijd een gematigde 
afdaling zichtbaar met lagere toppen. De 
steunzone op 1.3412 wordt nu neerwaarts 
doorbroken. De swingteller staat in de min, de 
koers beweegt onder het koersgemiddelde 
en spanningsmeter RSI heeft een afdaling 
hervat. Het resulteert in de Down conditie op 
het Dashboard, de DBS kleurt dus blauw. Een 
afdaling richting 1.30 ligt op de loer. Pas boven 
1,3500 klaar het beeld weer wat op voor het 
Pond. Al met al een flink speelveld.

Coaching: bescheiden short posities zijn 
gerechtvaardigd.

Na de afdaling vanaf de topzone 175 is de 
steunzone bereikt rond 167+. Vorige week 
een stevige witte candle waarbij ook het 
voorliggende high opwaarts werd doorbroken. 
Daarmee stond de Bund direct weer midden 
in de range.  Ter bevestiging volgt op het 
Dashboard logischerwijs de rebound conditie. 
Is de rentestijging alweer ten einde? We zullen 
zien hoe het verder uitpakt. Er is thans sprake 
van een tikje terug omlaag. Wellicht wordt er 
volgende week een hogere bodem gevormd.

Coaching: bescheiden Turbo Long posities 
kunnen overwogen worden bij witte candles. 
Mogelijk koersdoel wederom 175+. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Er is sprake van lagere toppen en lagere 
bodems. De Dollar blijft dus overheersen. 
Recent werd in de afdaling de zone rond 
1.1500 bereikt waar een opleving van start 
ging, maar die was van korte duur. De 
downtrend wordt dus hervat en dat uit zich in 
een blauw kleurende DBS indicator. Voor nu 
bezien waar het valutapaar weer wat steun 
vindt. 

Coaching: shortposities zijn gerechtvaardigd 
zolang het patroon van lagere toppen en lagere 
bodems in stand blijft. Pas bij signalen van 
bodemvorming mogelijk wat winst nemen.

Euro Bund Future - Midden op het veld

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=11447&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen  week 45, 12 november 2021

Goud - Doorbraak oude topzone

Al lange tijd is er sprake van een ruim speelveld 
tussen de steunzone 1.677 en de topzone 
rond 1.950. Daarbinnen worden flinke swings 
gevormd. Ondanks dat de weekly SMA 
neerwaarts isgedraaid, is de topzone rond 
1.800 recent opwaarts doorbroken. Het beeld 
oogt daardoor een stuk positiever en op het 
Dashboard kleurt nu alles groen. Het koersdoel 
ligt op 1.900+, pas onder de topzone 1.800+ 
verslechtert het beeld. Voor nu dus een positief 
beeld voor het edelmetaal.  

Coaching: Turbo Long posities kunnen worden 
aangehouden zolang er witte candles worden 
geproduceerd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Recent wees ik reeds op de mogelijke 
vorming van een hogere bodem. Na een test 
van de topzone rond 25 volgde immers een 
correctie richting de daily SMA zone. Daar is 
nu een hogere (mini) bodem gevormd op 23+ 
getuige de spike van vorige week. Daarmee is 
tevens het neerwaartse patroon doorbroken. 
Inmiddels staat de topzone rond 25 opnieuw 
onder druk en een opwaartse doorbraak maakt 
ruimte vrij richting de weerstandzone rond 30, 
de bovenkant van de brede bandbreedte die al 
anderhalf jaar zichtbaar is. 

Coaching: Turbo Long posities zijn mogelijk 
zolang de DBS in de plus noteert.

Binnen de uptrend is een correctie van start op 
het Dashboard. Vorige week kleurde de candle 
al donker, deze week krijgt de afdaling een 
vervolg. Daarbij wordt tevens de meerjarige 
weerstand op 82+ uit 2018 weer onder druk 
gezet. Komende week zal moeten blijken of 
dit een slippertje van de stier betreft of dat de 
correctie nog meer vorm krijgt. Al met al een 
spannende fase voor het zwarte goud. 

Coaching: de correctie fase is valide op het 
Dashboard, getuige de goudgele DBS indicator.

BrentOil future - Correctie valide

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - SMA onder druk gezet

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/?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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bnpparibasmarkets.nl 
 
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.

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. 


