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Al een aantal weken zien we redelijk lange witte candles als opleving
binnen de dalende trend. Maar de bullenparades tonen deze week toch wat
aarzelingen, we zien “Lichte haperingen” in het stierenkamp. Dat mag ook
wel na de recente inspanningen. Even een adempauze, zo mogelijk een extra
aanloop, dat is aannemelijk. Check de charts om vast te stellen waar thans de
routepaaltjes staan, zowel boven als onder in het veld.
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Wilt u reageren?
Heeft u opmerkingen, vragen,
suggesties, aanvullingen, wilt u
reageren? Doe dit dan door een
email te sturen naar:
markets@bnpparibas.com

De bulls doen het uitstekend, maar ze zijn toe aan een adempauze nu de SMA lijn rond 715+ is
aangetikt met zelfs even een prik naar 718+. Charttechnisch kan er nu worden getopt, om daarmee het
eerste deel van de eindejaarsrally af te ronden. Mogelijk een extra aanloopje of toch een doorbraak
boven de SMA om door te stomen naar 730+, ‘keren of passeren’, dat moet binnenkort blijken.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De RealTime grafieken in deze
editie zijn bijgewerkt op de
ochtend van publicatie. De week
slotkoers kan de definitieve
weekcandle en het bijbehorende
scenario wijzigen.
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Bel20 Index - Opdrogende rebound
In al het stierengeweld blijft
de BEL20 wat achter. Er is
wel sprake van een opmars
binnen het patroon van lagere
toppen en lagere bodems op
de weekgrafiek waarbij de
voorliggende bodems en de
Fibonacci zone zijn bereikt. Daar
is nu wat topvorming zichtbaar,
een zwarte candle is in de maak
en de RSI topt rond het 50 niveau.
Bij lagere niveaus is het zaak wat
reboundwinsten veilig te stellen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DAX® index - Tijd voor een top?
Na het doorbreken van het
neerwaartse patroon klom
de markt in rap tempo verder
opwaarts. De voorliggende
topzone rond 14.700 komt binnen
bereik. Er is nu sprake van een
adempauze boven de weekly
SMA, enige terugval zou niet
misstaan, bijvoorbeeld richting
13.500 een mooie zone waar de
markt kan laten zien of het lange
termijn sentiment echt gekeerd
kan worden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Toppen boven de SMA zone?
Met de flinke opmars vanaf
de de bodem rond 3.250
is het neerwaartse patroon
doorbroken, maar inmiddels is
er wel wat uitputting zichtbaar.
Enige terugval zou dan ook
niet missstaan in de vorm van
een klassieke charttechnische
pullback. Zover is het nog niet.
Nu eerst maar kijken of de
haperingen tot een correctie
gaan leiden. Wellicht wat winst
pakken op reboundposities bij
lagere koersen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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NASDAQ index - Stieren lijken wat uitgeput
De herstelfase vanaf 10.440 ging
gepaard met flinke bewegingen
opwaarts en neerwaarts.
Inmiddels is de zone rond
12.000 aangetikt, waarbij een
Doji in de maak is op moment
van schrijven. De DBS staat nog
positief, maar het momentum
lijkt er een beetje uit te lopen.
De komende week moet blijken
of de markt bereidt is om door
te stomen naar hogere niveaus.
Strak navigeren met Turbo Longs
is dan ook de overweging.
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S&P500 index - Haperingen in het herstel
Op de weekgrafiek is sprake
van een langdurig patroon van
gematigd lagere toppen en
lagere bodems. Daarbinnen is
een herstelfase valide die het
gebied rond de daily SMA en
de 61,8% Fibonacci zone heeft
bereikt. Daar is twijfel zichtbaar,
er wordt immers een zwarte
candle gevormd. Openstaande
reboundposities kunnen nog
worden aangehouden, maar bij
lagere koersen is het wellicht
raadzaam wat winst te nemen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Banks SX7P - Breken of draaien voor een extra aanloopje?
Gaan we breken of draaien
in de sector Banks? Dat is de
vraag die gesteld kan worden
bij het zien van de weekgrafiek.
De koers beweegt al immers
geruime tijd tussen grofweg 114
en 140. De gematigd lagere
toppen gaven het afgelopen
jaar een negatieve tendens aan,
maar inmiddels lijkt het beeld wat
te verbeteren. Boven 140 kan
wellicht een opmars van start
richting 160+ tenzij er eerst nog
getopt gaat worden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Adyen - Moeizaam koersverloop in matige rebound fase
Het wil niet erg vlotten met het
koersverloop. Formeel is een
rebound status valide, maar de
bulls tonen weinig animo. Eerst
maar eens boven de SMA lijn
prikken, dan verbetert het plaatje
aanzienlijk. De bodemvorming
rond 1200 houdt de bulls wel in
de race.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Positieve overgangsfase, maar weinig animo in het stierenkamp

Veel beweging, weinig trend, dat
is het huidige koersbeeld. Thans
heftig gespartel boven de SMA
lijn, met deze week mogelijk
een kleine zwarte candle.
Swingteller naar +4 en een 4e
DBS coaching staaf illustreren
de positie van de bulls, die de
gelegenheid krijgen om op te
stomen naar de 4,90+ zone.
Twee handen aan het stuur als er
koopposities uitstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Forse koerszwiepers, erg volatiel allemaal, weinig vooruitgang
De koers wordt alle kanten
opgeslingerd, met deze week
mogelijk een zwarte candle
met een enorme spriet. Gaat
het lukken om boven de SMA
te blijven? Volatiel opstomen
naar de krap 30 zone voor het
einde van het jaar? Zou mooi
zijn, maar dan moet er iets meer
stierendrang zichtbaar zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Akzo Nobel - Stoere opleving in de dalende trend
Binnen de dalende trend is
thans een stoere opleving
gaande, getuige de positieve
stappenteller, maar met de RSI
deze week boven de OB-lijn.
Topvorming aanstaande bij de
rode streep op70+? De zwarte
candle van deze week stuurt
hier wel op aan. De DBS geeft
aan dat rebound posities niet
gerechtvaardigd zijn. Dus kijk
maar toe vanaf de zijlijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Arcelor Mittal - Bulls zetten aan voor een uitbraak
Het wordt spannend op dit
speelveld. Het lukt de bulls om
boven de 24+ streep te prikken
en op te stomen naar de SMA
lijn op krap 26,00. Een mooie
rebound als opmaat voor een
uitbraak? Zou goed kunnen, de
indicatoren bieden voldoende
stijgingsruimte.
Koopjesjagers zien hun kansen,
trendbeleggers kijken nog even
de kat uit de boom.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - Wat een spartelende strijd, maar weinig vooruitgang
De grafiek oogt al enkele weken
erg nerveus, met deze week
de swingteller op -1 met kleine
zwarte candle. Het weerspiegelt
de grilligheid op het speelveld,
het gespartel tussen 212193 steunzone en 320-340
weerstandzone met krap 280 als
tussen-hobbel. Geen makkelijk
speelveld, maar dynamische
rebounders zien hun kansen wel.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ASML - Mogelijke trendomkeer
“Deze week een enorme
stierenstoot, waardoor de SMA
lijn op 555 bijna wordt bereikt.
De RSI nadert de OB-lijn, dus
het is zeer de vraag of het gaat
lukken de SMA lijn te passeren”,
zo schreef ik vorige week. Welnu,
de bulls blijven aandringen op
een trendomkeer, maar dan wel
graag een overtuigende sprint
boven 578+. Blijf alert op een
tegenaanval van de beer.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Stieren razen over het veld, nu nipt boven de SMA lijn
De bulls houden stevig grip op
het veld. Ze prikken boven de
SMA lijn, een trendomkeer lijkt
aanstaande, maar de RSI kan
roet in het eten gooien. Een OBDowncross met zwarte candle
zal een tegenaanval van de beer
inluiden, waardoor de koers toch
weer onder de SMA gedrukt
kan worden. Even aanzien dan
maar. Onder 60,00 wordt een
trendomkeer afgewend.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Rebound wordt moeizaam in stand gehouden
Met veel gevoel voor dramatiek
wordt de rebound vervolgd.De
indicatoren sturen aan op een
vervolg van de opleving in de
Fibo grid rond 127+ tot 138+.
Dan wordt het bezien of er een
top wordt geplaatst. Dat is van
latere zorg. Voor nu bezien of de
bulls verder kunnen opstomen.
Dit mag met Turbo Long posities
worden gevolgd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Heineken - Een V-spike bodem op 78+ zorgt voor veerkracht
Recent is vanaf de 78+ zone een
V-spike opleving gestart die deze
week een prima vervolg krijgt.
Een witte candle met swingteller
op +1 na het Bullish Engulfing
patroon getuigt van veerkracht
bij de bulls. Door naar de 90+
zone, dat is hun opdracht.
De Risk Reward vlakken
indiceren dat een TT Long
Setup uitstaat. De DBS
indicator geeft nu ook een
bevestiging dat rebound posities
gerechtvaardigd zijn.
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IMCD - Dapper herstel binnen het ritme van lagere toppen en lagere bodems
Momenteel is een volatiele
rebound gaande, getuige de
oplopende candles met een
doortellende swingteller. Nog
even en de SMA lijn op 150+
wordt bereikt met nipt daarboven
de 157+ weerstandzone. Daar
eerst maar heen bulls! De RSI
kronkelt rond de 50-lijn, dus het
momentum kan weglopen, hou
daar even rekening mee.
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ING - Bulls vervolgen hun uitbraak
Onlangs is het gelukt om uit
de trading box te breken, deze
week opnieuw een witte candle,
de breakout wordt vervolgd.
Nog even en de RSI raakt de
OB-band, dan kan de pullback
naar 10+ worden ingezet om
de uitbraak boven de box
te valideren. Nu nog geen
overspannenheid, dus Turbo
Long posities mogen worden
aangehouden. Vinger aan de
pols bij een zwarte candle.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Just Eat Takeaway - Droogt het herstel nu al weer op?
De rebound die vanaf het
dieptepunt op 12+ werd ingezet,
lijkt op te drogen bij de rode
streep op 24+. De zwarte candle
en de knik in de RSI remmen
in ieder geval de bulls in hun
opmars. Komende week moet
blijken of de beren hun grip
kunnen vergroten. Voor nu is het
raadzaam al dan niet deels de
rebound posities te neutraliseren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Mooie pullback zorgt voor herstel
Deze week een prima vervolg
van de eerder ingezette rebound,
de bulls stomen gestaag door
om de SMA rond 2,95 als
weerstand te testen. Dat is
immers de functie van de huidige
pullback. Rebound posities
mogen worden aangehouden.
Bij een eerstvolgende zwarte
candle wel even oppassen voor
mogelijke topvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Zware strijd bij de SMA lijn
Wat een heftige strijd bij de
SMA lijn, kijk eens naar de
enorme sprieten boven en
onder de zwarte candles. De
bulls proberen boven de SMA
te prikken, maar de beren zijn
lastig en delen flinke tikken uit.
Wie wordt de winnaar? Beer en
stier mogen hun troefkaarten
uitspelen, binnenkort weten
we wie de meeste roem heeft
gescoord.
Hou het Turbo kruit maar even
droog.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Philips - Lichte bodemvorming als opmaat voor meer rebounding?
Er moet heel wat gebeuren om
de dalende trend te keren, dat
moge duidelijk zijn. Hiertoe zal in
eerste instantie een significante
rebound gestart moeten worden.
De bulls doen hun uiterste
best om dit te bewerkstelligen,
maar meer wit en een hogere
swingteller stand is gewenst, dan
lijkt bodemvorming aannemelijk.
De groene streep op 12+ is in
ieder geval een mooi vangnetje.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Bulls stoten de kop tegen de SMA lijn
Vanaf de 40+ zone is een prima
rebound gaande, met deze week
de swingteller naar +2, maar ook
een afremmende SMA lijn rond
59,00. Worden de bulls geremd,
of is dit slechts een adempauze
om daarna door te stomen naar
de bovenkant van de trading
range op 69? De indicatoren
sturen hier wel op aan. De
candle van komende week moet
uitsluitsel geven. Hou rebound
posities nog maar even aan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Wat een breakout, nu afkoelen in een pullback
“Rap omhoog, geen rode
strepen in de buurt, maar wel
een OB reading bij de RSI. Dus
nu eerst een pullback om de
trendomkeer te valideren.
Bij een zwarte candle start de
pullback, dan de Turbo Long
posities sluiten, aldus de coach”,
zo schreef ik vorige week.
Welnu, de zwarte candle is in
de maak, tijd voor een afkoeling
naar de Fibo lijnen rond 50+.
Trendbeleggers weten wat ze te
doen staan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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RELX - De spelers midden in de trading box, wat willen ze?
De koers zit vast in een trading
box tussen 24+ steun en 29+
weerstand met in de afgelopen
weken een moeizame strijd
rond de SMA lijn midden in de
box. Het is niet duidelijk wat de
spelers van plan zijn. Terug naar
de onderlijn, of door naar de
bovenlijn? Wacht maar op een
duidelijk signaal uit het veld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Shell PLC - Stroperig vervolg van de uptrend

De ondertoon is positief,
hetgeen wordt bevestigd door
de indicatoren. Toch ziet het
koersverloop er wat stroperig uit,
niet overdreven veel animo bij de
bulls. Deze week wel weer een
witte candle, dus de wil is er wel
om noordwaarts op te stomen.
Turbo Long posities mogen
worden aangehouden, aldus de
DBS indicator.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - De V-spike zorgt voor een mooi herstel
Er is een felle opleving gaande
binnen de downtrend, teneinde
de afstand met de SMA te
verkleinen. De Fibo grid indiceert
een opleving naar 33+ tot
35+. Deze week echter een
vervelende berentik. Vergissing
van de markt, of het begin van
topvorming? Volgende week
weten we meer.
Turbo Long posities strak
bewaken en afromen als er
opnieuw een zwarte candle
verschijnt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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UMG - Rem op de bullenparade
De opmars van de bulls vanaf
de 17+ steunzone hapert deze
week, er staat immers een
zwarte candle. Einde oefening
voor de bulls, of slechts een
adempauze? Dat moet komende
week blijken. Bij een witte candle
opstomen naar de 22+ zone,
bij een zwarte candle meer
topvorming en een mogelijke
afdaling naar de 17+ zone.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unibail Rodamco - Heftige strijd boven in het dalingskanaal
De uitbraakpoging van de
bulls wordt deze week rap
afgestraft door de beren.
Zij slaan genadeloos toe en
willen de koers terugdrukken
in het dalingskanaal. Wat een
turbulentie en wat een felheid
bij de spelers. Maar even
aanzien hoe de strijd zich verder
ontwikkelt.
Rebound posities deels
verzilveren, zo luidt de coaching
overweging.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls houden het trend scenario goed in stand
Het koersverloop vertoont een
van mijn favoriete scenario’s, te
weten een trend scenario waarbij
er steunvorming plaatsvindt op
de 1e Fibo lijn, uiteraard boven
de SMA lijn. Een stijgende
trendfase richting de 48 tot
49 zone is valide zolang de
koers boven de 44+ zone blijft
bewegen, zo luidt het scenario,
keurig ondersteund door de
indicatoren. Deze week een
mooie witte candle.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Wolters Kluwer - Flinke zwiepers boven de SMA lijn
Het koersbeeld oogt erg onrustig
en volatiel, maar wel met een
licht positieve ondertoon.
Koersvorming nipt boven een
opkrullende SMA lijn met magere
plusstanden bij de indicatoren.
Zolang de koers boven 95+
noteert, krijgen de bulls de
gelegenheid de uptrend nieuw
leven in te blazen richting de
105+ zone of hoger. Deze week
mogelijk een Bullish Engulfing
patroon als lekker windje in de
rug. TT Long Setup staat uit.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Fractals in de markt

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom ik op alle charts gelijke
parameters hanteer voor de indicatoren? Even een voorbeeld, op de
dag-, week- en maandcharts hanteer ik een 55 SMA als trendvolgende
indicator. Moet je de parameter (55 in dit geval) niet aanpassen aan
het tijdvenster dan? Nee, is niet nodig, dit komt door het verschijnsel
Fractal, afkomstig uit de chaos theorie. Een toelichting is gewenst.
Fractals
Ook al lijkt er soms totale chaos te heersen op de financiële markten,
er is altijd struktuur aanwezig, aldus de bekende chaosdeskundige
Edgar Peters met zijn Fractal Market Analysis. Hij heeft daarbij
aangetoond dat er geen lineaire oorzaak-en-gevolg-relaties bestaan,
daarvoor is het aantal elkaar beïnvloedende factoren op de markt veel
te groot. Maar de massa toont wel herkenbare acties in uiteenlopende
marktsituaties. Dit herhaalgedrag wordt uiteraard erkend binnen
technische analyse land. Herkenbare situaties, ook als er sprake is
van totale chaos, worden zichtbaar omdat er zogenaamde Fractals
in de markt aanwezig zijn. Een Fractal, even in jip en janneke taal,
is een min of meer vast patroon dat je tegenkomt op alle mogelijke
navigatieniveaus in de markt. Voorbeeld: een dubbele top kom je
tegen op de jaargrafiek, maar ook op de intraday grafiek. Een vast
patroon, maar wel met uiteenlopende effecten en gevolgen. Vergelijk
de Fractals maar met de beroemde Russische Matroesjka poppen, een
grote pop met daarin meerdere kleinere poppen. Ze lijken allemaal op
elkaar, maar ze zijn niet even groot. Dit geldt ook voor de patronen op
de aandelenvelden.
Gelijke parameters
Voorgaande overwegingen en bevindingen leiden tot mijn aanname
dat je gelijke parameters mag hanteren. Gelijke metingen (zoals de
crossover van de koers met zijn SMA), maar wel met uiteenlopende
effecten, afhankelijk van het tijdvenster. Een crossover op de 15 min
chart ziet er net zo uit als een crossover op de maandchart, identieke
‘poppen’, maar wel zeer verschillend in grootte, begrijpt u?
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Fractals in de markt....

Afbeelding 1

Matroesjka poppen.....

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging week 46, 18 november 2022

Aalberts - Rebound kan opdrogen
De trend is al enige tijd dalend,
kijk maar, lagere toppen en
lagere bodems. De recente
opleving vanaf 30+ is dan ook
een rebound, ofwel opleving in
de trend. Met de zwarte candle
van deze week geven de beren
tegengas, de rebound zou
kunnen opdrogen, waardoor
er opnieuw een lagere top
verschijnt.
Vinger aan de pols als er
rebound-koop-posities uitstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AMG - Flinke koersuitslagen, nu mogen de beren weer
Grote koersuitslagen binnen een
breed speelveld tussen 40+
weerstand en 21+ steun, zo ziet
de chart eruit. Thans nemen
de beren het heft in handen, zij
willen de koers omlaag drukken,
dus charttechnisch gezien
verpietert het beeld weer.
Mooi moment om uitstaande
Turbo Long posities te sluiten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Brunel - Keren of passeren voor de bulls
Een bekend coaching thema
bij ons is de kreet `Keren of
passeren´, waarbij moet blijken
of een belangrijk niveau wel
of niet gepasseerd wordt om
een volgende significante
koersbeweging te kunnen
starten. Bij Brunel is 9,50 dat
niveau. Kijk maar op de chart, bij
topvorming tegen 9,50 kan de
dalende trend worden vervolgd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Flow Traders - Rebound is klaar, de beren slijpen de messen
De chart is duidelijk, de beren
willen het initiatief naar zich
toetrekken. De derde zwarte
candle in de maak, komende
week de swingteller naar -1,
de dalende trend kan worden
vervolgd, een afdaling naar 17+
is goed mogelijk.
Anders gedefinieerd, de
rebound droogt op, restant Turbo
Long posities mogen worden
opgeruimd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Fugro - Bulls voeren de regie, maar komt er een dubbele top bij 14+?
Een uitstekend technisch plaatje,
de bulls voeren de regie, maar
toch is een waarschuwing op
zijn plaats. Wat gaat er gebeuren
bij de 14,30 rode streep? Een
slotkoers er boven impliceert een
vervolg van de trend richting de
18 tot 20 zone.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

TKH Group - Mooie rebound
Ook dit fonds hoort thuis in de
categorie ‘Rebounders’. U ziet
vast wel waarom. De eerste Fibo
lijn op 38+ is bereikt, zijn de bulls
in staat om door te stomen naar
de volgende retracement lijnen
op 40+ en 43+. Vooralsnog gaat
het prima met de bullenparade,
ingenomen Turbo Long posities
kunnen worden aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Bekaert - Lagere top in de maak?
Op de weekgrafiek van Bekaert
zijn al geruime tijd lagere
toppen zichtbaar. Ook nu is er
rond 31+ net onder de SMA lijn
mogelijk een lagere top in de
maak. Daaronder ligt echter al
weer potentiële steun op 28+.
Het is nu nog wat te vroeg
om op dat scenario vooruit te
lopen. Offensieve spelers met
reboundposities kunnen wellicht
wat winsten veiligstellen. Bij
een hogere bodem zijn er weer
nieuwe Turbo Long kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BPost - Prille bodemsignalen maar DBS nog negatief
De lange termijn kaart van BPost
laat een breed speelveld zien
met een groot potentieel. De
bodemzone ligt immers rond
5 en de top van vorig jaar op
10 euro. Een volledig herstel
betekent dus een verdubbeling.
Er zijn thans wel wat signalen
van bodemvorming zichtbaar
maar de swingteller staat nog
afwisselend in de plus en min.
Bescheiden Turbo Long posities
zijn gerechtvaardigd voor
offensieve reboundspelers.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

D‘Ieteren - Minder last van grote dalingen
De opwaartse trend laat dit
jaar wat minder enthousiasme
zien, maar als we een blik
werpen op de gehele markt
dan toont D’Ieteren toch een
flinke outperformance. Het high
van 2021 ligt immers al weer
binnen bereik, en daarnaast zijn
er hogere bodems in de maak.
Alle indicatoren noteren in de
plus. Bij signalen van topvorming
kan er wellicht wat winst worden
genomen, na een dip liggen er
dan weer nieuwe koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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= bedreiging
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EUR/USD - Rebound lijkt wat op te drogen
De koers heeft vorige week
een flinke sprong genomen
en noteert weer ruim poven
pariteit, de zone rond 1.05 is
immers reeds aangetikt. Toch
zijn er wat signalen van mogelijke
topvorming, een terugval
richting 1,0000 zou dan ook niet
misstaan op de grafiek. Bij meer
signalen van topvorming is het
wellicht raadzaam om wat winst
te nemen op lopende Turbo
Long posities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

GBP/USD - Herstelfase blijft overeind
Hogere toppen en hogere
bodems kenmerken het herstel
in het Pond. Er ligt ruimte voor
een opmars richting grofweg
1.20/23, duidelijk is in ieder geval
dat het Pond sterker is dan de
US Dollar. De swingteller noteert
in de plus en spanningsmeter
RSI kruipt opwaarts richting het
50 niveau en de dynamische
overboughtlijn. Longposities
kunnen worden aangehouden
tot er signalen van topvorming
ontstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Verbeteringen langzaam zichtbaar
Er is stabilisatie zichtbaar in de
Bund onder het swinglow dat
deze zomer werd neergezet. De
weekcandles kleuren afwisselend
zwart/wit en op de weekgrafiek
worden de candles wat kleiner.
De bovenkant van de krappe
zijwaartse fase ligt daarbij rond
141 en de onderkant rond 135.
De hogere weekly lows hinten
daarbij op een verbetering in het
sentiment. Vooralsnog blijven
bescheiden reboundposities
gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Goud - Signalen van uitputting
Inmiddels staat er een
driedubbele bodem rond 1.622
op de grafiek en is de koers flink
omhooggeschoten richting 1.800.
Op de weekchart is sprake van
een trendbreuk van het dalende
koerspatroon maar enige terugval
zou charttechnisch niet misstaan.
Er zijn dan ook wat haperingen
te bespeuren en een Doji candle
is in de maak op de weekgrafiek.
Wellicht wordt het tijd om wat
winst te nemen op lopende Turbo
Long reboundposities.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Tussen de linies
Na de zijwaartse fase van de
afgelopen maanden werd vorige
week een positieve impuls
zichtbaar. De koers bereikte de
weekly SMA en de rode streept
rond 22, deze week volgt een tik
terug naar 21. Daar kan mogelijk
wat bodemvorming plaatsvinden.
Een significant hogere bodem
zou een voorbode kunnen
zijn van een nieuwe opmars
richting de topzone 27. Al met al
verbeteringen voor Zilver mits de
zone rond 21 overeind blijft.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BrentOil future - Potentiële afdaling krijgt een impuls
Na de bodem die werd geplaatst
op 83+ is de koers wat hersteld
en reeds enkele weken beweegt
Brent rond de daily en weekly
SMA. Inmiddels verzwakt de
koers, er is immers een flinke
zwarte candle in de maak en
de swingteller draait in de min.
Bij meer verkoopdruk is een
afdaling richting 83+ aannemelijk.
Vooralsnog is een positie aan de
zijlijn gerechtvaardigd, offensieve
spelers kunnen Turbo Shorts
overwegen voor een korte rit.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Disclaimer
Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig
consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter
de Boer is medewerker van BTAC. De informatie in deze publicatie is niet
bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling
tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt,
dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met
uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In
het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven diens
technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van
technisch analist en consultant. De beloning van BTAC, Bakker of De Boer
staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van
BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een long of short positie in een
van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel
financiële instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn
van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, pensioenfondsen en/of
kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers
van BTAC geen invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen
andere potentiële belangenconflicten bekend.
Lees hier de disclaimer ten aanzien van beleggingsaanbevelingen die
op dit document van toepassing is: https://www.bnpparibasmarkets.nl/
disclaimerbeleggingsaanbevelingen.
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