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Wereldwijd weliswaar een jubelstemming op de aandelenmarkten, maar hoe 
is dat eigenlijk in Nederland? Hoe ‘happy’ zijn de beleggers met de AEX en 
zijn hoofdfondsen? Blijft het bij ‘Damrak dreamings’ als het gaat om de 600 
punten grens, eindejaars rallies en record regens of wordt er daadwerkelijk 
actie ondernomen om de dromen te verwezenlijken? Op de geactualiseerde 
charts kunt u zien wat de spelers van plan zijn. 
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600 of niet? 
In Nederland snakken we naar een AEX stand 
boven de 600 punten. Technisch is 600 geen 
niveau van belang, maar tussen de oren van 
beleggers wel. Boven 600 staat de weg open 
voor een mooie eindejaarsrally, zo wordt 
gedacht. Alle focus is dan ook gericht op 600, 
erop of  eronder voor de bulls.  
Wekelijks gaan er zes Midkappers of  Small-
cappers  op de analysetafel om geanalyseerd 
te worden. Ik kies deze keer voor AMG, 
Boskalis, Brunel, Heijmans, Sligro en TomTom. 
Hoe is het hier gesteld met de ‘dreamings’? Is 
er zicht op koersstijging? Gaan de bulls nog 
presteren? Is er hoop op een rally? 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week. Ik 
analyseer trend en sentiment op de charts van 
Barco, CocaCola en Ferrari. De bulls aan de 
leiding waardoor richting de jaarultimo hogere 
koersen in het verschiet liggen. 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
wisselende stemmingen. Zo zakt EuroDollar 
richting de 1,08 steunstreep, Goud en Zilver 
tonen dappere opgaande bewegingen,  
Brentoil probeert aan te trekken in zijn daily en 
weekly uptrend en de Euro Bundfuture bereikt 
zijn Fibo zone bij 168+. Voldoende kansen 
voor intermarket beleggers. 

In de afgelopen week werden her en der forse 
berentikken uitgedeeld, waardoor menig korte 
termijn speelveld gaten en kuilen vertoonde 
met struikelende stieren. Maar dat biedt ook zo 
nu en dan spannende koopkansen, vooral als 
de bulls aan een zijden draadje hangen. Hoe 
herken je charttechnisch dergelijke situaties en 
hoe kun je daar als actieve belegger het beste 
mee om gaan? In de TA vraagbaak geef  ik stof  
tot nadenken. 

Slimste Belegger 2e speelweek 
De tweede week van het populaire BNP 
Turbo spel Slimste Belegger zit er op. U kunt 
middels dit spel met een fictieve portefeuille 
het beleggen met BNP Turbo’s onder de knie 
krijgen en meer te weten komen over mijn 
Dashboard Beleggen, want ik ben een van de 
coaches. Kijk op de site van Slimste Belegger 
voor meer informatie over het prijzengeld, de 
spelregels en de aanmelding. We gaan aan de 
slag met de wellicht bekende Daily TTL (Turbo 
Tijd Long) en TTS (Turbo Tijd Short) Setups 
om te kunnen profiteren van korte termijn 
koersbewegingen. Haakt u alsnog aan?

Maandag 18 november om 20:00 uur het 
BBB Webinar, hier aanmelden. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.slimstebelegger.nl/?utm_source=IEX.nl&utm_medium=button&utm_campaign=SB&utm_content=startnu
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/25496/bakkers-bull--bear-webinar/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/25496/bakkers-bull--bear-webinar/
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AEX-Index® - Dromen over 600+

Al geruime tijd is er sprake van een 
positieve ondertoon, getuige de serie 
hogere toppen en hogere bodems boven 
een licht opkrullende SMA lijn. Thans is 
een upswing gaande met de stappenteller 
deze week op +4 met hopelijk weer een 
witte candle. RSI als spanningsmeter 
indiceert geen overspannenheid, er liggen 
geen rode strepen in de nabije omgeving. 
Onder in het veld mag bij 585/580 worden 
gebodemd als er onverhoopt een correctie 
wordt ingezet. Al met al dus positieve 
vooruitzichten met als belangrijkste vraag 
wanneer de 600 definitief verschijnt. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. 

DAX® index - Lichte hapering in de opmars

De koers beweegt rond de oude top uit 
2018 op 13.204 punten. De indicatoren 
staan positief, de swingteller noteert +6 
en spanningsmeter RSI klimt gestaag 
richting dynamisch overbought gebied. De 
volgende weerstandzone ligt op 13.600 
punten. Mocht er vroegtijdig topvorming 
ontstaan, dan is een correctie richting 
13.000 mogelijk of wellicht nog dieper naar 
de voorliggende topzone 12.500/600. Voor 
nu de opwaartse beweging blijven volgen, 
die inmiddels wel wat verzwakt.

Conditie: Up.
Coaching: turbo long posities aanhouden. 
Wellicht een trailingstop als exit overwegen 
of bij een overtuigende zwarte candle wat 
winst veilig stellen.

Chart Navigator - Indices      week 46 - 15 november 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - 3.900 Weerstand

Na de vorming van hogere bodems wist de 
koers recent boven de topzone te breken 
en inmiddels is de weerstandzone op 
3.900+ punten bereikt. Daar onstaat nu wat 
weerstand. Spanningsmeter RSI stabiliseert 
onder dynamisch overbought gebied.  
Er lijkt dus sprake van enige uitputting, maar 
zolang er hogere weekly lows gevormd 
worden, blijven de bulls aan de leiding. 
Boven 3.900+ liggen de niveaus op 4.000 
en 4.200 als potentiële kantelpunten op de 
kaart.

Conditie: Up.
Coaching: bestaande koopposities kunnen 
worden aangehouden zolang de swingteller 
positief noteert.

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 goed in het zadel

Recent werd de weerstand rond 3.000+ 
opwaarts doorbroken waardoor er nieuwe 
All time highs worden neergezet. De 
indicatoren bevestigen de opmars, met de 
swingteller op +4 en spanningsmeter RSI 
rond 65+. Op dit moment hapert de koers 
wat, wellicht volgt een retest van de oude 
topzone rond 3.000 punten, waarbij het 
principe ‘oude weerstand wordt nieuwe 
steun’ kan gaan gelden. Voor nu dus 
afwachten of er meer topvorming zichtbaar 
wordt. Vooralsnog kleurt de candle nog wit.

Conditie: Up.
Coaching: bestaande koopposities kunnen 
worden aangehouden. Extra kansen na een 
terugval.

DOW JONES index - Opmars van de bulls

De koers noteerde lange tijd binnen een 
speelveld tussen grofweg 25.000 en 27.500 
punten. Recent kwamen de bulls echter 
toch los uit de range en thans worden 
nieuwe All time highs neergezet. Een retest 
van de oude topzone ter validatie van de 
uitbraak behoort tot de mogelijkheden, 
maar hiervan zijn op dit moment nog geen 
signalen zichtbaar. Heden dus maar blijven 
meelopen in de opmars van de bulls.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Bij signalen van topvorming 
wat winst veilig stellen.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 46 - 15 november 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Mager zwart

Nadat de bulls zich hebben losgewrikt uit 
de brede tradingrange is de weerstand 
op 3.700 punten bereikt. Er liggen wellicht 
wat beren op weg voor de Europese index 
en dat is tevens zichtbaar aan de magere 
zwarte candle die in de maak is. De 
swingteller noteert deze week +6 en de RSI 
meet een positief sentiment. Ondanks de 
indicatoren die fier in de plus noteren, ligt 
enige topvorming op de loer, maar zolang 
daarvan geen signalen zichtbaar zijn, is het 
raadzaam de opwaartse beweging uit te 
zitten. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Een trailingstop ter 
overweging.

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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ABNAMRO - Berendruk zwelt aan

De recent gestarte rebound vanaf de 150+ 
zone loopt averij op. Zwarte candle deze 
week met de swingteller in een rode 1 stand 
en de RSI die afketst tegen de 50-lijn. De 
opmars eindigt ruim onder de 18,00, een 
lagere top lijkt aanstaande en daarmee een 
vervolg van de downtrend. Berendruk kan 
aanzwellen richting de 15,00/50 steunzone, 
daaronder hebben de beren vrij spel. Voor 
nu bezien of de berengrip vergroot kan 
worden met meer zwarte candles en een 
rood doortellende swingteller. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers ziet het 
landschap er niet goed uit. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Onderhuidse spanning

De bulls zorgen voor positieve rangen en 
standen op het Dashboard, ondanks deze 
week een zwarte candle.  De Up status op 
het Dashboard komt niet in gevaar, maar ik 
zie wel een lichte negatieve divergentie op 
de RSI, hetgeen tot een ontwrichting van 
de trend kan leiden. Charttechnisch zou 
een wigformatie in de maak zijn. Al met al 
dus wat spanning op het veld. Maar eens 
bezien hoe de strijd met mogelijk extra 
turbulentie zich zal ontwikkelen. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Maar hou rekening met een 
onverwachte ‘rechtse’ van de beer.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Spannende overgangsfase

Er is inmiddels voldoende koershistorie 
om de indicatoren te voeden. Dan blijkt 
dat er sprake is van een spannende 
overgangsfase, getuige de recente 
candle’s  op de SMA lijn, swingteller mager 
plus of min en de RSI tegen de 50-lijn. 
Al met al een gematigd beeld met zowel 
kansen voor de beer als de stier. Binnenkort 
moet blijken wie als eerste overtuigend 
initiatief toont om de koers significant van 
zijn plek te duwen. De candle van deze 
week suggereert dat de bulls het gaan 
proberen. 
  
Conditie: Up 
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Help de bulls maar een 
handje. 

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=1131&underlying=Aalberts&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
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Akzo Nobel - Record regen

Deze week wordt een vervolg gegeven  
aan de upswing met een mooie witte 
candle. Swingteller op +6, RSI ruim boven 
de 50-lijn, de Up-status blijft valide, vooral 
nu de rode streep op 86+ is uitgenomen. 
Records worden scherpgesteld, de bulls 
begeven zich op ‘uncharted territory’, 
ze zijn nog nooit zo hoog geweest. Dit 
impliceert dat er thans genavigeerd moet 
worden op de indicatoren in combinatie 
met de kleur van de candle. Maar 
eens bezien wanneer er indicaties van 
topvorming worden afgegeven. 
 
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Vinger aan de pols als er 
indicaties van topvorming verschijnen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Even stabiliseren

Na de forse witte candle van vorige week 
is er nu sprake van wat stabilisatie hoog in 
het veld. Alle rangen en standen in de plus, 
maar enige afkoeling zou niet misstaan om 
daarna de uptrend te vervolgen. Ik heb de 
Fibo grid ingetekend om aan te geven dat 
een dip naar 22,50 tot 21+ is toegestaan, 
zonder dat de trend in gevaar komt. De 
turbulentie zwelt aan, dus de candles 
kunnen lang en zwieperig zijn. Hoe het ook 
zij, de ondertoon is positief, de bulls voeren 
de regie. 

Conditie: Up.
Coaching: ‘Kopen op zwakte’ blijft voor 
trendbeleggers de gewenste strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Mooie overgang

Onlangs werd er vanaf de 3,40 zone een 
opleving ofwel rebound gestart met de 
intentie de afstand met de gemiddelde lijn 
te verkleinen. Welnu, u ziet dat de bulls hier 
goed in zijn geslaagd. Er is zelfs sprake 
van wat overshooting met candle’s die door 
de SMA prikken.  Swingteller wel al op +9 
geweest met een RSI tegen de OB-lijn, 
dus van een echte trendbreuk is nog geen 
sprake. Voor nu bezien of het gaat lukken 
om met de pullback beweging boven de 
gemiddelde lijn te blijven. 

Conditie: Up. 
Coaching: na een succesvolle pullback zijn 
er koopkansen voor trendbeleggers. 

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=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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ASR Nederland - SMA onder druk

Vorige week zag het er hoopvol uit voor de 
bulls. Zij passeerden nipt de SMA lijn met 
de intentie een nieuwe uptrend te starten. 
Maar deze week vallen ze rap terug, 
jammer. De druk op de SMA lijn kan weer 
worden opgevoerd als er komende week 
een witte candle wordt geproduceerd. Zo 
niet, dan kan het langere termijn grillige 
proces van lagere toppen en lagere 
bodems worden vervolgd, het brede 
dalingskanaal blijft dan intact. Niet eerder 
dan bij koersvorming boven 35,00 kan het 
tij keren. 

Conditie: Up.
Coaching: kijk even de kat uit de boom of er 
koopkansen worden aangereikt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Haperende rebound

“Deze week een prima vervolg van de 
rebound, maar pas op, de RSI raakt de 
50-lijn en tevens OB-lijn. Dit kan remmend 
werken en topvorming aanwakkeren. 
Komende week moet dit duidelijker 
worden”, zo schreef ik vorige week. En zie, 
de zwarte candle van deze week remt de 
bullenparade, topvorming lijkt aanstaande 
met aansluitend hernieuwde berendruk en 
een vervolg van de downtrend. Of zie ik 
de contouren van een omgekeerd Hoofd 
Schouder patroon met dubbele bodem 
in het Hoofd? Zo ja, dan dreigt er een 
trendbreuk, spannend!

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebound posities strak bewaken, 
er dreigt immers topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Topvorming wordt uitgesteld

Een spannende strijd is gaande hoog op 
het speelveld. De afstand met de SMA 
lijn is groot, maar de indicatoren sturen 
nog niet aan op topvorming. Sterker 
nog, er is een nieuwe upswing gaande. 
Het koersverloop krijgt hierdoor een 
parabolisch karakter,hetgeen binnenkort tot 
hoogtevrees kan leiden. De indicatoren en 
de kleur van de candle moeten aangeven 
wanneer er een aanzet tot topvorming 
wordt gegeven. Zolang dat niet gebeurt, 
blijven de bulls aan zet. 

Conditie: Up.
Coaching: de grafiek blijft koopkansen 
aanreiken, doe maar mee, maar hou twee 
handen aan het stuur. 

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=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=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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DSM - Bulls boven in de range

“Deze week een stevige stierenprik naar 
de bovenkant van de range  met alle 
indicatoren in een plusstand. Hamvraag 
is uiteraard of de bulls in staat zijn om aan 
de bovenkant uit te breken om daarmee 
de uptrend een nieuwe impuls te geven”, 
zo meldde ik vorige week. Op moment van 
schrijven schurken de bulls tegen de rode 
streep, de overtuiging ontbreekt zo te zien 
om door te stoten. De indicatoren bieden 
ruimte voor een uitbraak, dus komende 
week wellicht? Bij een zwarte candle tegen 
117+ blijft de range intact. 

Conditie: Up.
Coaching: range spelers pakken hun punten 
als blijkt dat 117+ een te zware dobber is 
voor de bulls. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Vermoeide stieren

Het ziet er naar uit dat de geweldige 
opmars van de bulls stuk loopt bij de 
rode streep op 171+. Er wordt deze week 
immers een Bearish Engulfing patroon 
geplaatst met een afbuigende RSI die 
tevens een lichte negatieve divergentie 
herbergt. Swingteller nog in een plusstand, 
dat kan ook niet anders. Tijd voor wat 
afkoeling en een dip richting de Fibo zone 
rond 158 tot 148. Mogelijk zelfs een diepere 
correctie naar 131 tot 120. We zullen zien tot 
hoever de correctie zal reiken. 

Conditie: Up.
Coaching: her en der wat winsten afromen 
en wachten op nieuwe koopkansen op 
lagere niveaus. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - SMA steun

Na een recente grillige periode komt er 
nu meer duidelijkheid inzake de intentie 
van de spelers. Zij willen de oplopende 
SMA lijn op 89,50 testen als trendvolgende 
indicator om aansluitend de uptrend te 
vervolgen. Nu is dan ook een correctiefase 
valide die mogelijk afgerond kan worden 
rond 90,00. Deze week komen de eerste 
bodemstampers in actie getuige de witte 
candle. Volgende week opnieuw een witte 
candle als bevestiging zou niet misstaan. 
Het bodemproces is in ieder geval in gang 
gezet. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: anticiperende koopacties zijn 
te overwegen. Anders wachten op meer 
bodemvorming. 

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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ING - Positieve overgangsfase

Volgens de regels van het Dashboard 
Beleggen is er sprake van een positieve 
overgangsfase. Breakout candles boven 
de SMA met een RSI dicht bij de OB-
lijn. Kortom, tijd voor de pullback om 
de recente trendbreuk te valideren om 
aansluitend een proces van hogere toppen 
en hogere bodems te starten. Mocht de 
koers onverhoopt terugvallen onder de 
SMA op 9,85 dan vervagen de positieve 
vooruitzichten. 

Conditie: Up. 
Coaching: na een succesvolle pullback 
zijn er additionele koopkansen. ‘Kopen op 
zwakte’ is de aangewezen strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Jubelstemming

Het was een paar weken rustig op dit 
speelveld, maar daar is verandering 
ingekomen. Opnieuw een solide witte 
candle, swingteller een tandje hoger naar 
+5, RSI ruim boven de 50-lijn, de up status 
houdt zijn waarde op het Dashboard. Met 
deze voortgang halen de bulls binnenkort 
de 80+ weerstandzone. Mocht er eerder 
worden getopt dan impliceert dit een 
verzwakking van de trend. Voor nu bezien 
of de bulls hun parade kunnen vervolgen 
met meer witte candle’s. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de candles wit kleuren 
en de swingteller in het blauw doortelt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Correctie kan opdrogen

Na topvorming bij 2,97 volgde een correctie 
die bij 2,75 kan opdrogen, althans zo ziet 
het er charttechnisch uit. Witte candles 
in hogere bodemvorming, ondersteund 
door de RSI die opveert vanaf de 50-lijn. 
Het proces van hogere toppen en hogere 
bodems blijft hierdoor intact, de bulls 
mogen proberen opnieuw de 2,97 op te 
zoeken en zo mogelijk te breken. De up 
status is overigens nog niet terug, daar 
moet meer voor gebeuren, maar er wordt 
wel voorgesorteerd, zo lijkt het. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: bodemstampers nodigen uit om 
anticiperende koopposities in te nemen. 

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=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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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Voorzichtig opwaarts

Ik herhaal mijn commentaar van vorige 
week: “Het is pril en prematuur, maar 
bodemstampers zijn actief hetgeen uitzicht 
biedt op hogere koersen. Het moge 
duidelijk zijn dat de candles wit moeten 
kleuren en dat de koers niet onder 38+ 
mag  zakken, anders kunnen de bulls hun 
opmars wel vergeten. Vooralsnog ziet het 
er hoopvol uit”. Deze week een dappere 
poging om een witte candle te produceren 
in de upswing. De bulls iets steviger in het 
zadel, zo lijkt het. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers ligt de chart 
er aantrekkelijk bij, koopposities mogen zo 
mogelijk worden uitgebreid.   

NN Group - Positieve overgang

De bulls zorgen voor een flinke verbetering 
van de technische conditie. Dat wil 
zeggen, er is een opgaande breakout 
beweging gaande als eerste stap in een 
nieuwe uptrend. De volgende stap moet 
een pullback zijn om een hogere bodem 
te plaatsen op de SMA lijn op 34+ om 
daarmee de trendbreuk te valideren. 
Daarna kan een serie hogere toppen 
en hogere bodems van start gaan. 
De turbulentie is best groot, dus wat 
correctietikken sluit ik niet uit. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopcondite is valide, dus zoek 
maar naar geschikte instapmomenten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Wanneer een correctie?

“Hamvraag is uiteraard wat er gaat 
gebeuren bij de rode strepen. Breken of 
draaien zijn de twee opties. Volgende week 
wordt mogelijk duidelijk waar de spelers 
voor kiezen”, zo besloot ik vorige week mijn 
commentaar. Welnu, de bulls stomen deze 
week op naar de 52+ weerstand in swing 
+5. Een prima prestatie, maar wat gaan 
ze doen met de beren aldaar? Wegjagen 
of zelf het hazenpad kiezen? Komende 
week een zwarte candle zal dit laatste 
bevestigen. Zo niet, dan houden de bulls 
goed de leiding. 

Conditie: Up.
Coaching:  vinger aan de pols als er bij 
52+ een zwarte candle verschijnt. Dan wat 
winsten veiligstellen. 

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/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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Royal Dutch Shell - Iets meer stierenpret

Langzaam maar zeker vergroten de bulls 
hun grip op het veld, getuige de witte 
candle’s boven de SMA lijn, een positieve 
swingteller en een RSI nipt boven de 50-lijn. 
Het gaat moeizaam maar de weg naar de 
krap 29,00 zone is ingezet. Met de nodige 
turbulentie mogen de bulls aantrekken 
waardoor de swingteller kan doortellen in 
zijn blauwe serie. Maar eens bezien of er 
meer witte candles verschijnen, of dat de 
beren tussendoor komen met iets zwarts. 

Conditie:  Up.
Coaching: koopposities zijn te overwegen 
nu de ondertoon wat aanzwelt. Hou wel 
rekening met de nodige turbulentie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX -  Positief randje

Wat een turbulentie, wispelturigheid en lage 
trendmatigheid. Dit is thans kenmerkend 
op dit speelveld. Op afstand gezien lijken 
toch de bulls iets meer troeven in handen te 
hebben. Overwegend witte candles boven 
een strak oplopende SMA lijn, swingteller 
in een upstand en de RSI scherp boven 
de 50-lijn. De Up status is valide op 
het Dashboard, dus een aanval op de 
rode streep op 22,50 (sprietweerstand) 
lijkt aannemelijk. De trendmatigheid zal 
daardoor niet direct terugkomen, maar een 
positief randje wordt wel zichtbaar. 

Conditie: Up.
Coaching: lastig navigeren op dit hobbelige 
speelveld, maar bescheiden koopposities 
zijn toegestaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Takeaway  - Bulls van hun plek

“De Fibolijn op 71+ is nog wel een vangnet 
met daaronder de SMA als dynamische 
trendlijn, dus de bulls blijven in de race. 
Komende week weer wit dan?”, zo besloot 
ik mijn commentaar vorige week. En zie, 
de bulls komen goed van hun plek met een 
solide witte candle, waardoor de swingteller 
een tandje hoger noteert. RSI kruist de 
50-lijn, kortom, de ondertoon zwelt aan, 
de bulls vergroten hun grip op het veld. 
Mits de koers boven 71+ blijft bewegen, is 
een rally naar 85+ vooralsnog het meest 
waarschijnlijke scenario. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, volg de bullenparade. 

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/?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/?u=9721&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Wanneer een pullback?

Recent braken de bulls boven de SMA 
lijn in een poging een trendomkeer te 
bewerkstelligen. Vorige week swing +9 met 
een witte candle en de RSI tegen de OB-
lijn. Deze week nog niet echt aanstalten om 
een pullback te starten om de trendbreuk 
te valideren. Een stap terug naar uiterlijk 
135,00, daar bodemen en dan door 
naar 150+ en 176+, dat is vooralsnog het 
meest waarschijnlijke scenario. Slechts bij 
koersvorming onder 135,00 falen de bulls 
en is de huidige uitbraak een ‘whipsaw’. 

Conditie: Up.
Coaching: breakout spelers passen op voor 
een pullback naar 135+. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Up status is terug

Moeizaam koersverloop in een licht 
positieve trendfase, zo zou ik het 
koersbeeld willen omschrijven. De bulls 
tonen niet echt veel enthousiasme om de 
koers noordwaarts te stuwen, terwijl dat 
wel hun opdracht is. Alle indicatoren staan 
immers in de plus, de up status is valide op 
het Dashboard, de ondertoon is positief. 
Dus maar even bezien wanneer de bulls 
overtuigend van hun plek komen om een 
einde te maken aan de zijwaartse fase. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities 
aanhouden, een zijlijnpositie is ook een 
optie.   

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Bulls opnieuw in de aanval

Soms komen de bulls verrassend uit 
de hoek met een niet verwachte forse 
witte candle. Dat is thans het geval op 
de weekkaart van Vopak. De verwachte 
correctie na swing +9 met zwarte candle 
en afbuigende RSI komt niet van de 
grond. Sterker nog, er wordt gewoon weer 
een nieuwe upswing gestart. Vervolg 
uptrend op ‘uncharted territory’ of toch een 
vergissing van de bulls? Volgende week 
weten we meer. 
 
Conditie: Up.
Coaching: ondanks een nieuwe upswing 
toch enige voorzichtigheid betrachten als er 
nieuwe koopposities worden ingenomen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 46 - 15 november 2019

In de afgelopen week werden her en der forse berentikken uitgedeeld, 
waardoor menig korte termijn speelveld gaten en kuilen vertoonde 
met struikelende stieren. Maar dat biedt ook zo nu en dan spannende 
koopkansen, vooral als de bulls aan een zijden draadje hangen. Hoe 
herken je charttechnisch dergelijke situaties en hoe kun je daar als 
actieve belegger het beste mee om gaan? Ik geef  u onderstaande stof   
tot nadenken.  

Op de eerste plaats moet er sprake zijn van een stijgende trendfase 
met een actuele correctiebeweging richting de gemiddelde lijn met zo 
mogelijk een positieve hellingshoek. Dit laatste illustreert immers de 
aanwezigheid van voldoende trendmatigheid. De gemiddelde lijn (de 
SMA) fungeert hierbij als dynamische trendlijn. 
Op de tweede plaats moet de swingteller al aardig zijn gevorderd in 
zijn rode serie. U weet, een rode swingteller boven de SMA lijn is in 
Dashboard Beleggen termen een Resistance conditie en dus een 
correctiefase. 
Op de derde plaats mogen Fibonacci lijnen dienst doen als extra 
vangnetten. De 38,2%, 50% en 61,8% retracementniveaus kunnen 
steun aanreiken en daar zorgen voor bodemvorming. 
Op de vierde plaats, maar niet noodzakelijkerwijs, kunnen specifieke 
koerspatronen zorgen voor extra berendruk. 

Welnu, wanneer is er nu sprake van een zijden draadje? Dat is het 
geval als er een zwarte candle aan de SMA lijn bungelt, ik noem dat 
een kleefcandle, terwijl de 61,8% Fibo retracement, nipt onder de SMA 
lijn ternauwernood steun aanreikt. Als extra steuntje in de rug mag de 
RSI onder de OS lijn noteren en dreigen met een OS Upcross. 

Hoe te handelen? Short posities uit hoofde van de correctie natuurlijk 
rap wegdoen, want de correctie kan opdrogen. Tegelijkertijd wat 
anticiperende koopposities innemen, want er is immers sprake van 
lichte overshooting. Vindt u dit allemaal te spannend, dan wacht u op 
de eerstvolgende witte candle op de SMA lijn ter illustratie van het 
gegeven dat bodemstampers actief  worden. 

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  dagkaart PostNL

Bulls in overlevingsstrijd...

Bulls aan zijden draadje

Bulls aan zijden draadje.....

Wolters Kluwer -  Stablisatie binnen de uptrend

Al enige weken is er sprake van een 
vlakke stabilisatie tussen afgerond 62,00 
body steun en 67+ weerstand. Zijwaarts 
schuiven zonder richting te kiezen, dat is 
dan het resultaat. De rangen en standen 
van de indicatoren draaien van plus naar 
min en weer terug, logisch op een dergelijk 
speelveld. Het is wachten op een duidelijke 
uitbraak uit de range om aansluitend een 
significante koersbeweging te starten. 
Vooralsnog geen zicht op een duidelijk 
signaal. 

Conditie: Correctie en Up.
Coaching: het zijwaartse koersverloop vanaf 
de zijlijn maar even gadeslaan. 

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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AMG  -  Druk op de SMA

Als  we snakken naar een eindejaarsrally 
dan zou AMG mee kunnen helpen, mits 
de SMA op 27+ opwaarts wordt gekruist. 
Dan immers gaat een breakout van start als 
eerste stap in een nieuwe uptrend. De druk 
op de gemiddelde lijn wordt opgevoerd, 
maar de RSI zou een uitbraak kunnen 
afwenden. De swingteller daarentegen start 
mogelijk een verse upserie, dus dat zal de 
bulls wel helpen. Kortom, een spannende 
fase, wel of geen trendbreuk. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: bij koersvorming boven 27,00 
zijn er koopkansen voor trendvolgende 
beleggers. 

Boskalis - Wel of geen trendbreuk?

Recent is een rebound gestart, ofwel 
een opleving in de downtrend richting de 
SMA lijn die deze week voor weerstand 
zorgt. Er staat een zwarte candle tegen de 
gemiddelde lijn met een scherp dalende 
RSI en een positieve swingteller. De SMA 
en tevens rode streep op 21,27 is voor de 
bulls een cruciaal kantelpunt. Ze moeten 
breken om richting de jaarultimo deze chart 
nog wat glans mee te geven. Lukt dit, dan 
is een rally naar 24+ aannemelijk. Lukt het 
niet, dan blijft de downtrend valide. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebounders verzilveren hun 
winst. Boven 21+ zijn er kansen voor 
trendbeleggers. 

Brunel - Hoopvolle rebound

Recent is de koers in elkaar gedrukt tot 
8,00 aan toe. Aansluitend werd er een 
poging ondernomen om te herstellen, maar 
dat wil nog niet erg lukken. Lichte opvering, 
maar meer witte candles zijn gewenst om 
op te kunnen stomen naar de Fibo zone op 
10+. Dat zou al een geweldige prestatie 
zijn. RSI gaat al mee in de rebound, de 
swingteller nog niet. Maar eens bezien 
of de vaart er een beetje in kan komen. 
Komende week een solide witte candle? 

Conditie: Down.
Coaching: zolang de koers boven 8,00 
noteert, zijn er rebound kansen. 

     = kans,  = bedreiging



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

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 46 - 15 november 2019

Heijmans - Volatiel bodemproces

Er is sprake van een grillig negatief getint 
speelveld met dappere pogingen van 
de bulls om in de laatste twee maanden 
nog wat verloren terrein terug te pakken. 
Vanaf 7+ is een opleving gaande richting 
de SMA die als sleepkabel rond 8,60 in 
het veld ligt. Swingteller in een blauwe 
serie, RSI omhoog zigzaggend, de bulls 
doen echt goed hun best. Maar de koers 
zal toch boven 8,60 gedrukt moeten 
worden om meer potentieel naar 10+ te 
kunnen bewerkstelligen. Al met al hoovolle 
verwachtingen. 

Conditie: Support / Reboud.
Coaching: Nu wat rebound kansen, boven 
8,60 mogen trendbeleggers aanhaken. 

Sligro - Herstelpoging aanstaande

Eind 2018 kwam de klad in de koers. 
Candles doken onder de gemiddelde lijn 
en na een korte opleving tot aan 33,50 
sloegen de beren goed toe. Zij trapten de 
koers in elkaar tot de spike bodem op 21,60  
een paar weken terug. Nu zie ik zowaar 
een positieve swingteller ondersteund door 
positieve divergentie op de RSI. Een herstel 
naar de Fibo zone op 26+ tot krap 29,00 
behoort tot de mogelijkheden. De afstand 
met de SMA lijn kan hierdoor aanzienlijk 
worden verkleind. Maar eens bezien 
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
reeds toegestaan, boven 28+ zijn er 
additionele koopkansen. 

TomTom - Steun op Fibo

Staat de motor warm te draaien voor een rit 
naar 11,80? Of koelt de motor af waardoor 
de koers kan zakken naar 9,40 of zelfs 
8,80? Momenteel is er steun op de eerste 
Fibo lijn op 9,97 en dat oogt wel goed. 
Swingteller in een magere plusstand, RSI 
nipt boven de 50-lijn, de vaart zit er niet 
erg in. Maar gezien het totaalplaatje gaat 
mijn voorkeur uit naar het eerste alternatief. 
Opstomen naar de 10-11 zone om daarmee 
de uptrend een nieuwe impuls te geven. 
Volgende week een mooie witte candle?

Conditie: Up. 
Coaching: de chart herbergt koopkansen 
voor trendbeleggers zolang de koers boven 
9,40 noteert.
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Barco - Winst ver(drie)dubbelaar

De bulls gaan aan de leiding. Dat is 
duidelijk bij een eerste blik op de chart. 
Vanaf begin 2019, toen de koers nog rond 
100+ noteerde, is het aandeel in een bijna 
perfecte uptrend richting 200 geklommen. 
Een verdubbeling dus waarbij achterblijvers 
ongetwijfeld even achter hun oren hebben 
gekrapt. Want waarom niet gewoon het 
Dashboard gevolgd? Maar wie weet, komen 
er nog nieuwe kansen. Op dit moment 
wat haperingen rond 210, waarbij een 
correctie richting de Fibonacci zone tot de 
mogelijkheden behoort. 

Conditie: Up. 
Coaching: na een correctie liggen er nieuwe 
koopkansen.

Coca Cola - (Light) Break

Binnen de uptrend met hogere toppen en 
hogere bodems is vanaf de topzone op 55+ 
een correctie ingezet. De swingteller noteert 
-4 en vlak boven de 38,2% Fibonacci grens 
is een kleine candle met spike zichtbaar, 
die mogelijk wat bodemvorming impliceert. 
Spanningsmeter RSI bodemt rond de 50 
zone. Kunnen de bulls zich rond deze 
niveaus herpakken? Dat zal de komende 
week moeten blijken. Er is nog wel wat 
ruimte voor een diepere correctie, maar pas 
onder krap 49 loopt de uptrend echt averij 
op.
 
Conditie: Correctie. 
Coaching: na de correctie nieuwe 
koopkansen voor Turbo Long spelers.

Ferrari - Nieuw paradepaardje

Even een zijweggetje. Wat een aangename 
verrassing deze week. Eindelijk lijkt 
het designteam in Maranello wakker 
geschrokken uit de trend die het Italiaanse 
raspaard de afgelopen jaren Aziatisch 
ogende lijnen gaf. De nieuwe ‘Roma’ doet 
oude tijden herleven met tijdloos design. 
En dat zal wellicht ook uitwerking hebben 
op de koers. Want hoe is het gesteld op 
de chart met de lijnen? Mooie uptrend, 
enige stabilisatie onder weerstand 152,60. 
Beetje divergentie, verder alles in de plus. 
Nog even en er zijn weer nieuwe highs 
zichtbaar. Gas erop.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
de swingteller in de plus staat. 

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Lagere niveaus

GBP/USD - Zijwaartse fase

Reeds enige weken balanceert de koers 
onder de 1,3000 zone en boven de weekly 
SMA zone. Voor korte termijn spelers een 
mooie trading range, maar voor de lange 
termijn belegger minder geschikt. De 
candles kleuren afwisselend wit en zwart, 
de RSI ketst af op de overbought lijn en 
de swingteller staat in de plus. Eerst maar 
even aanzien of de koers uit de krappe 
zijwaartse fase weet te breken, waarna er 
mogelijk meer richting zichtbaar wordt.

Conditie: Correctie.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

Euro-Bund future - Bodempoging

Binnen de langdurige uptrend is een 
correctiefase gaande. Recent werd een 
lagere top geplaatst rond 175 en op dit 
moment is een witte candle in de maak 
boven het 38,2% Fibonacci niveau. De 
swingteller staat op -5 en spanningsmeter 
RSI noteert onder de 50 zone, maar ook 
onder de dynamische oversold lijn. Een 
bodem zou charttechnisch niet misstaan. 
Voor nu bezien of de bulls doorzetten.

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopkansen nu er 
een witte candle verschijnt, wel anticiperend 
randje. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Ondanks het wat chaotische koersbeeld 
met korte oplevingen en veel afwisselende 
zwarte en witte candles, overheerst op 
de chart de afdaling in het EUR/USD 
valutapaar. Er is immers sprake van een 
gematigd patroon van lagere toppen en 
lagere bodems onder een weekly SMA lijn. 
De Euro werd aanvankelijk een stuk sterker, 
maar er is de afgelopen twee weken toch 
weer verzwakking zichtbaar. Er ligt ruimte 
voor een afdaling richting de steun op krap 
1.0880.

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd voor trendbeleggers. Korte 
ritjes voor actieve spelers zijn mogelijk met 
een strak exitmanagement.

   

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 46 - 15 november 2019

Goud - Bodemstampers in actie

De huidige correctiefase heeft wel wat weg 
van een ‘Flag’ patroon. Nu de koers rond het 
38,2% Fibonacci niveau noteert en er een 
magere witte candle in de maak is, lijkt een 
bodem in de maak. De bulls staan echter 
nog niet in de rij. Op het Dashboard prijkt de 
correctie fase die ruimte heeft tot circa 1.400 
als verkoopdruk blijft aanhouden. Voor nu 
bezien of de bulls een vuist kunnen maken. 

Conditie: Correctie.
Coaching: een bescheiden Turbo Long 
positie voor offensieve spelers met een zeer 
strak exit management.

Zilver -  Bulls veren op

Na het wat onstuimige koersbeeld de 
afgelopen weken en de forse afdaling vorige 
week, is op dit moment de zone rond de 
voorliggende toppen bereikt op 16,50. Daar 
lijken de bulls nu terug te keren, getuige de 
witte candle die in de maak is vlak boven 
de 61,8 Fibonacci zone. De swingteller 
staat nog in de min dus de Correctie fase 
is valide op het Dashboard. Dat zal gezien 
de hoge vola van vorige week nog wel even 
zo blijven, maar dat neemt niet weg dat 
dit charttechnisch een mooie zone is voor 
de bulls om de uptrend nieuw leven in te 
blazen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve beleggers krijgen 
bescheiden Turbo Long kansen aangereikt.

BrentOil future - Voorzichtig hoger

Met de steunzone rond 55 en de weerstand 
rond de spike-topzone op 70 is er een brede 
trading range zichtbaar op de weekkaart. 
De volatiliteit is de laatste weken wat 
afgenomen en de bulls zijn een gedegen 
opmars gestart. Gematigd hogere weekly 
lows en highs sieren de weekgrafiek. De 
daily SMA laat inmiddels een stijgend 
koersverloop zien en de koers noteert boven 
de weekly SMA. Er ligt ruimte voor een 
stijging richting de body weerstandzone 
rond 65, daarna kunnen de bulls door naar 
70. 
 
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden Turbo Long posities 
zijn gerechtvaardigd zolang er witte candles 
zichtbaar zijn.

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. 

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


