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BNP PARIBAS - CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING

De RealTime grafieken zijn in 

deze editie bijgewerkt op 

vrijdagochtend. De slotkoers van 

vrijdag kan de definitieve 

weekcandle en het bijbehorende 

scenario wijzigen. 

Analyses en coaching: 

Nico P.R. Bakker 

Wouter de Boer 

Twitter: @TheDailyTurbo

www.nicoprbakker.nl

Piepen en kraken op de aandelenmarkten, winstnemingen, haperingen en 
zelfs flinke berentikken ontsieren menig chart. Wordt hiermee een mogelijke 
oliebollenrally de kop ingedrukt? Of mogen we de huidige terugval zien als  
‘Pepernotendip’, een vrijwel jaarlijks terugkerend verschijnsel? Dan moeten 
de bulls zich binnenkort vermannen en met witte candles terugkeren in de 
arena. Al met al een enerverende fase voor actieve beleggers. 
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Tijdelijke dip of einde bullenparade?
Het overtuigend passeren van de 600 
punten bij de AEX is niet gelukt. De beren 
slaan terug en zorgen voor een domper 
op de feestvreugde. Kijk op de charts van 
uw favoriete indices en hoofdfondsen of  
de berentikken correctief  van aard zijn, of  
aansturen op een trendbreuk.  
Wekelijks gaan er zes Midkappers of  Small-
cappers  op de analysetafel om geanalyseerd 
te worden. Ik kies deze keer voor Aperam, 
ASMI, Fugro, PostNL, SBM Offshore en TKH 
Group. Deze charts tonen elk op hun eigen 
wijze een pepernotendip, hetgeen dus mogelijk 
koopkansen kan opleveren.  
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 Daimler, Siemens en Zalando. Duidelijke 
correcties zijn zichtbaar, binnenkort de bulls 
weer aan zet? 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
wisselende stemmingen. Zo probeert 
EuroDollar zijn daily uptrend te vervolgen,  
Goud en Zilver tonen dappere bodempogingen,  
Brentoil stoomt op in zijn daily en weekly 
uptrend en de Euro Bundfuture is aan het 
bodemen boven zijn Fibo zone. 
 

Als Dashboard belegger volgt u natuurlijk de 
conditiemetingen met bijbehorende coaching 
aanbevelingen. Binnenkort komen we met een 
geheel vernieuwde Dashboard publicatie, ook 
met dagelijkse signaleringen! Maar een signaal 
beoordelen en vertalen naar een transactie 
is niet voldoende om uiteindelijk een goed 
resultaat te halen. U moet de mentale valkuilen 
en addertjes onder het gras de baas blijven 
om te kunnen overleven. Mag ik u in de TA 
vraagbaak trakteren op een stukje proza met 
wellicht bekende kronkels tussen de oren? 

Slimste Belegger 3e speelweek 
De tweede week van het populaire BNP 
Turbo spel Slimste Belegger zit er op. Kijk 
op de site van Slimste Belegger voor meer 
informatie over het prijzengeld, de spelregels 
en de aanmelding. We gaan ook in de derde 
speelweek 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 25 november om 20:00 uur de 
4e Masterclass met alle coaches! 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/28320/masterclass-slimste-belegger-alle-beleggingscoache/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/28320/masterclass-slimste-belegger-alle-beleggingscoache/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/28320/masterclass-slimste-belegger-alle-beleggingscoache/
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AEX-Index® - Hangen en wurgen

Het is hangen en wurgen voor de bulls 
boven in het speelveld tegen de beruchte 
600 grens. Het lukt hen vooralsnog niet 
om overtuigend uit te breken, getuige het 
Bearish Engulfing patroon dat thans in de 
maak is. De indicatoren staan weliswaar in 
de plus, maar charttechnisch verslapt het 
beeld. Een extra aanloop naar 590 tot 585 is 
kennelijk noodzakelijk om daarna opnieuw 
de aanval op de 600+ zone in te zetten. 
Kortom, topvorming is gaande, mogelijk 
als stabilisatie, danwel als opmaat voor een 
significante correctie beweging. 

Conditie: Up.
Coaching: signalen van topvorming nopen 
tot enige terughoudendheid. 

DAX® index - Verkoopdruk

Het lijkt gedaan met de klim in de DAX. De 
indicatoren staan nog positief, de swingteller 
noteert deze week +7, spanningsmeter RSI 
stabiliseert onder dynamisch overbought 
gebied en de afstand tot de SMA is groot. 
Nu er tevens een zwarte candle in de 
maak is, dreigt topvorming waardoor een 
correctie richting 13.000 goed mogelijk is 
of wellicht nog dieper naar de voorliggende 
topzone 12.500/600. Voor nu het proces van 
topvorming verder volgen. 

Conditie: Up.
Coaching: overweeg winsten af te romen op 
turbo long posities, een positie aan de zijlijn 
is gerechtvaardigd.

Chart Navigator - Indices      week 47 - 22 november 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Signalen van topvorming

Er is stabilisatie zichtbaar onder de 
weerstandzone rond 3.900+ punten. De 
bulls weten de horde nog niet te passeren 
en deze week is er een zwarte candle in de 
maak. Er is dus sprake van verkoopdruk 
en bij een verdere terugval ligt er ruimte 
richting de voorliggende toppen op 3.800 
punten. Spanningsmeter RSI buigt af 
onder dynamisch overbought gebied. De 
indicatoren staan dus in lijn met topvorming. 
Eerst maar eens kijken hoe de strijd rond de 
weerstandzone verder uitpakt.

Conditie: Up.
Coaching: bestaande koopposities mogelijk 
wat afromen.

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 haperen

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 +5 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. De candle kleurt in ieder geval reeds 
zwart.

Conditie: Up.
Coaching: mogelijk wat winsten verzilveren 
op bestaande koopposities. Extra kansen na 
een terugval.

DOW JONES index - Zwart onder 28.000

Na het breken van de weerstandzone 
rond 27.500 punten werden nieuwe highs 
neergezet. Deze week is er wat stabilisatie 
zichtbaar, getuigde de zwarte candle die 
wordt gevormd. De RSI hint enigszins 
op topvorming met stabilisatie onder de 
dynamische overbought lijn, maar de 
swingteller staat nog midden in de upserie. 
Charttechnisch is een terugval richting de 
voorliggende toppen echter goed mogelijk. 
Voor nu bezien of er meer topvorming 
zichtbaar wordt. 

Conditie: Up.
Coaching: mogelijk wat winsten veiligstellen 
als verkoopdruk blijft aanhouden.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 47 - 22 november 2019

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Horde te zwaar

De weerstandzone rond 3.700 punten stond 
onder druk maar is vooralsnog te zwaar. Het 
niveau werd kortstondig doorbroken maar 
deze week kleurt de candle toch weer zwart 
op het Europese speelveld. Charttechnisch 
zou enige correctie ook niet misstaan. 
In dat geval is een terugval richting de 
voorliggende toppen op krap 3.600 punten 
aannemelijk. Zover is het nog niet. Eerst 
maar eens kijken of de beren volgende week 
de druk verder opvoeren.

Conditie: Up.
Coaching: wellicht wat turbo long posities 
sluiten nu er topvorming zichtbaar is. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 47 - 22 november 2019

ABNAMRO - Berendruk zwelt aan

“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”, zo meldde ik vorige week. Ja 
dus, meer berendruk. Swingteller weer 
in een minstand, beren op weg naar de 
steunzone, zo lijkt het. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Correctie poging

“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”, zo schreef ik vorige week. 
Welnu, deze week een zwarte candle 
met de swingteller mogelijk naar -1, dus 
de berendruk kan worden opgevoerd. 
Correctietikken naar 36 tot 34 dan maar.

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: berendruk zwelt aan, dus wat XL 
overwegen is geen verkeerde gedachte. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Bulls op stoom

Langzaam maar zeker vergroten de bulls 
hun positie op het speelveld. Ze plaatsen 
witte candles boven de SMA lijn, zorgen 
voor een positieve swingteller en een RSI 
boven de 50-lijn. Kortom, de Up status is 
valide ondanks de korte koershistorie. De 
SMA biedt steun op 631, terwijl de rode 
strepen op 713+ en 736+ liggen. Met deze 
voortgang moeten de bulls in staat worden 
geacht de weerstandzone te bereiken. 
Meer witte candles en een doortellende 
swingteller, dat is dan ook de verwachting. 
  
Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de koers boven 631 
noteert. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 47 - 22 november 2019

Akzo Nobel - Tijd voor wat afkoeling

“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”, zo besloot 
ik vorige week mijn commentaar. Welnu, 
deze week mogelijk een zwarte candle als 
eerste indicatie van topvorming. De RSI 
knikt omlaag, de bulls mogen terug naar de 
86 tot 84 zone, even afkoelen dus. 
 
Conditie: Up.
Coaching: bij meer indicaties van 
topvorming uitstaande koopposities wat 
verkleinen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Even stabiliseren

Na de recente forse witte candle 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 neemt af, dus de candles 
krimpen. 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 - Spannende 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 candles 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 huidige 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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 47 - 22 november 2019

ASR Nederland - Beren weer aan de leiding

 Het hing al even in lucht, vorige week ook 
een rode coaching stip als waarschuwing 
voor terugkerende berendruk. Deze 
week wordt opnieuw een zwarte candle 
geplaatst met de swingteller in een verse 
minstand en de RSI onder de 50-lijn. De 
Down status is terug, de koers kan onderuit 
naar de onderkant van het dalingskanaal 
rond 30,00 tot zelfs iets lager. Volatiliteit 
blijft hoog, dus lange sprietcandles kunnen 
worden toegevoegd. Maar eens bezien tot 
hoever de beren zullen reiken. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers is er 
momenteel geen eer te behalen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Haperende rebound

De zwarte candle van deze week remt 
opnieuw de bullenparade, topvorming lijkt 
aanstaande met aansluitend hernieuwde 
berendruk en een vervolg van de 
downtrend. Dat is de bevinding zolang de 
koers onder 15,65 tot 16,70 noteert. Of zie 
ik de contouren van een omgekeerd Hoofd 
Schouder patroon met dubbele bodem 
in het Hoofd? Zo ja, dan dreigt er een 
trendbreuk als op tijd de rechter schouder 
wordt neergezet. Al met al een spannende 
charttechnische configuratie. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Kerstboom chart

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 kerstboomvorm, hetgeen 
binnenkort tot een piek kan leiden. De 
indicatoren en de kleur van de candle 
moeten aangeven wanneer er een aanzet 
tot topvorming wordt gegeven. Zou dat 
deze week het geval kunnen zijn? 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 47 - 22 november 2019

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 onlangs. 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 werd vorige 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 of  
de beren dit oppikken. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Bodemproces

“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”, zo schreef ik vorige week. Deze 
week mogelijk een zwarte candle maar 
wel met de swingteller in een plusstand en 
een licht opkrullende RSI. Dat past dus wel 
in het bodemproces. Volgende week een 
witte candle mag dan de volgende stap zijn 
om de bulls in het zadel te helpen voor een 
rit naar de 100+ zone. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen gaan 
zoeken naar geschikte momenten om 
koopposities aan te gaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 47 - 22 november 2019

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, met thans een actieve 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. Voor nu dus de pullback 
verder gadeslaan.

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 - Volatiele upswing

Het is duidelijk zichtbaar dat de turbulentie 
toeneemt op dit speelveld. De candles 
worden langer, sprieten groeien aan de 
bodies, wit en zwart wisselen elkaar af, 
deze week mogelijk zelfs een Bearish 
Engulfing patroon, maar wel met alle 
indicatoren nog in een plusstand. De 
ondertoon is dus positief, met 68+ als SMA 
steun en 80+ als bodyweerstand boven 
in het veld. Best wel veel speelruimte voor 
beer en stier, met de meeste kans van 
slagen momenteel voor de bulls. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, wel twee handen aan het 
stuur bij de huidige turbulentie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Laatste stapjes in de correctie

Na topvorming bij 2,97 volgde een correctie 
die bij 2,75 kan opdrogen, althans zo ziet 
het er charttechnisch uit. Overwegend 
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

Recent is er gebodemd op de onderste lijn 
van de FIBO grid op 38,60 met aansluitend 
een nieuwe actie van de bulls met de 
intentie 44+ op te zoeken. Swingteller 
inmiddels op +3 met deze week mogelijk 
een lichte hapering. De Up status komt 
niet in gevaar, dus de verwachting is dat 
de bulls in de komende weken hun parade 
kunnen vervolgen. Komende week dan 
maar weer een witte candle? 

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

NN Group - Grillige UP status

De volgende stap na de recente breakout 
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 zwarte 
candle van deze week, tevens als Bearish 
Engulfing patroon, is hiertoe de eerste 
aanzet. Terug naar de FIBO zone en de 
SMA, niet verder, anders hebben we te 
maken met een valse uitbraak. Al met al 
een grillige Up status op het Dashboard. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopcondite is valide, maar hou 
rekening met de terugval naar de SMA. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Randstad - Druk op weerstand houdt aan

“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 
zetten wederom druk op de 52+ weerstand 
in swing +6. 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 - Gematigd positief

“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”, 
zo schreef ik vorige week. Welnu, de beer 
komt eerst nog even langs getuige de 
zwarte candle. Maar de SMA houdt de 
bulls prima in de race. Zij mogen komende 
week weer een witte candle plaatsen. 

Conditie:  Resistance / Correctie. 
Coaching: bescheiden koopposities 
ondanks de berentik. Onder 26,00 wel 
oppassen voor meer verpietering. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX -  Stabilisatie

Wat een turbulentie, wispelturigheid en lage 
trendmatigheid. Dit is thans kenmerkend 
op dit speelveld met als gevolg een 
stabilisatie in de koersvorming rond 21,50. 
Afwisselend witte en zwarte candles, een 
zebra grafiek in ontwikkeling, illustreert het 
zijwaartse koersverloop. De indicatoren 
wisselen hierdoor rap van stand, dus dat 
biedt even geen soelaas. Het is uitzien 
naar een duidelijk signaal waaruit blijkt wie 
overtuigend initiatief neemt. 

Conditie: Up danwel Correctie.
Coaching: lastig navigeren op dit hobbelige 
speelveld, wellicht is een zijlijnpositie de 
beste optie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Takeaway  - Prima bullenparade

Ik herhaal mijn recente commentaar: “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”. Nog 
even en de bulls raken de 85+ zone, al met 
al een uitstekende prestatie. Maar eens 
bezien wanneer de eerstvolgende zwarte 
candle verschijnt. 

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 - Milde terugval

Recent braken de bulls boven de SMA 
lijn in een poging een trendomkeer te 
bewerkstelligen. Deze week 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’. 
Voor nu bezien of de SMA en de FIBO grid 
de terugval kunnen tegenhouden. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: na een succesvolle pullback zijn 
er koopkansen voor trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Kwakkelfase

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. Vorige week nog een 
positieve swingteller, deze week weer een 
minstand, dat kan ook niet anders in een 
kwakkelfase. Voor nu bezien wanneer er 
een overtuigend signaal wordt afgegeven. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: bescheiden koopposities 
aanhouden, een zijlijnpositie is ook een 
optie.   

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Marabozu Candles

Vorige week een verrassingsaanval van 
de bulls middels een forse witte Marabozu 
candle, een grote witte body zonder 
noemenswaardige sprieten. Deze week 
echter een net zo heftige tegenaanval van 
de beer met een zwarte Marabozu. Aan 
turbulentie geen gebrek zou ik zeggen. 
Terug bij af, maar wel in positief vaarwater. 
Zolang de koers boven 48,00 noteert blijft 
de upswing valide en houden de bulls de 
regie in handen. 
 
Conditie: Up.
Coaching: twee handen aan het stuur als er 
koopposities uitstaan. 

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
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U moet als actieve belegger mentale valkuilen en addertjes onder het 
gras de baas blijven om te kunnen overleven in de financiële jungle. Ik  
trakteer u op een stukje proza met wellicht bekende kronkels tussen de 
oren. Hoeveel van de addertjes bent u al tegengekomen? 

Als u geconfronteerd wordt met een scheve positie dan is er de 
neiging om over te stappen op een langer timeframe.”Nee, ik ben 
geen korte termijn handelaar, maar een lange termijn investeerder”. 
Nee, hou vast aan je vertrouwde tijdvenster. Maar ga er geen extra 
lijnen intekenen om op die manier eerder steun te zien. Of  ga de 
betreffende koersbeweging niet anders benoemen om de koersdaling 
minder erg te laten zijn. Laat staan dat u koerspatronen gaat zien 
die er helemaal niet zijn. Nee, volg de geeigende spelregels om een 
grafiek te analyseren. Hou dan maar vast aan het voordeel dat bij een 
dalende koers de steunstreep dichterbij komt.
Een veel voorkomende kronkel is het bijkopen in een dalende 
markt, om daarmee de gemiddelde aankoopkoers te verlagen. Dit 
middelen is als het lekke roeibootje waar je een gat bijboort in de 
veronderstelling dat het water er daar weer uit loopt.
En het is ook niet slim om uitvluchten te zoeken om maar geen verlies 
te hoeven nemen. Enkele strohalmen ter illustratie: ‘Morgen zijn 
er cijfers, die zullen wel goed zijn’, ‘De fundamentals zijn wel goed 
eigenlijk, aldus de technisch analist’, of  ‘Ik ben FA aanhanger, geen TA 
meer voor mij’. Hieraan gekoppeld is er de zogenaamde cognitieve 
dissonantie, ofwel het niet willen aanhoren of  aanzien van slecht 
nieuws of  negatieve elementen, het wegstoppen van pijnprikkels. 

Kortom, voldoende kronkels en kromme redeneringen die er voor 
zorgen dat het beleggingsresultaat onnodig negatief  wordt beinvloed. 
Tegelijkertijd wil ik er bij vermelden dat het in de praktijk razend 
moeilijk is om de valkuilen te vermijden en de addertjes te ontwijken. 
Maar neem dan de volgende eigen tegelwijsheid ter harte als steuntje 
in de rug: “Kun je wat krom is recht-vaardigen?” 
Nee, zorg er voor dat je zo weinig mogelijk ‘hoop-transacties’ over 
houdt, succes!

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

Valkuilen...

Valkuilen en addertjes

Mentale uitglijders....

Wolters Kluwer -  Zebra grafiek

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, de zebragrafiek houdt aan. 

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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Aperam  -  Nu eerst een pullback 

Onlangs was er een felle doorbraak 
boven de SMA lijn, ofwel een breakout 
als eerste stap in een nieuwe uptrend. 
Na een breakout volgt een pullback om 
de trendbreuk te valideren. Deze reactie 
beweging is nu in volle gang. Zwarte 
candles, een OB downcross, beren aan zet 
richting de Fibo zone rond 25,40 tot 24,40. 
Daar bodemen is de ideale plek om de 
uptrend te vervolgen. 

Conditie: Up.
Coaching: na een succesvolle pullback zijn 
er voor trendbeleggers koopkansen. Onder 
24,40 verpietert het beeld. 

ASMI - Rondje winstnemingen

Al geruime tijd stoomt de koers 
noordwaarts op, waarbij de afstand 
met de gemiddelde lijn aanzienlijk is 
opgelopen. Alle indicatoren nog in een 
plusstand, maar charttechnisch treedt 
een verzwakking op getuige het Bearish 
Engulfing patroon dat deze week in de 
maak is. Dit kan de opmaat zijn voor een 
correctie naar de FIBO zone die rond 84+ 
tot 71+ pas steun kan aanreiken. Best wel 
veel correctieruimte. Maar eens bezien tot 
hoever de beren zullen reiken. 

Conditie: Up.
Coaching: toppatroon in de maak, dus wat 
winsten afromen is te overwegen. 

Fugro - SMA steun

Er is een technisch schitterende strijd 
gaande in de buurt van de SMA lijn op 8,18.  
Zwarte candles, maar wel een positieve 
swingteller en een OB downcross bij de 
RSI. Houden de bulls stand boven 8+ om 
vervolgens een uptrend te starten? Of 
vallen ze terug onder de SMA lijn, waardoor 
de downtrend toch een vervolg kan krijgen? 
Ik ga voor de bulls, maar dan moeten 
ze komende week wel een witte candle 
plaatsen op de SMA lijn. Onder de 8,00 
falen de bulls. 

Conditie: Up.
Coaching: zolang de koers boven 8,00 
noteert, zijn er koopkansen. 

     = kans,  = bedreiging
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PostNL - Bodemen op de SMA lijn 

Na de breakout tot 2,155 volgde een 
pullback teneinde de recente trendomkeer 
te valideren. Welnu, de bulls houden 
stand op de ideale plek op de chart om te 
bodemen, te weten op de SMA lijn, maar 
daar is ook alles mee gezegd. Candles nog 
zwart, indicatoren in een minstand, dat mag 
wel veranderen. Kortom, komende week is 
een witte candle gewenst als bevestiging 
van bodemvorming en mogelijke aanzet 
voor een rally. Wit op 1,88 dus. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: bij een witte candle op de SMA 
lijn zijn er de eerste koopkansen. 

SBM Ofshore - Grillig rondom de SMA

Aan de rechterkant van de grafiek zien 
we een matige serie hogere toppen en 
hogere bodens met de intentie van de 
bulls om uiteindelijk naar hogere niveaus 
te bewegen richting 18+ en hoger, om 
daarmee het veel langere HTHB proces 
in stand te houden. Met steun op 15,57 uit 
hoofde van de SMA lijn moet er volgende 
week weer een witte candle verschijnen om 
de weg omhoog open te houden. Onder 
14,20, best wel op afstand, zullen de beren 
flink toeslaan. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: wacht op witte candle op de SMA 
lijn voor (additionele) koopkansen. 

TKH Group - Moeizame strijd

Met veel gevoel voor dramatiek proberen 
de bulls te overleven boven de gemiddelde 
lijn. Al zigzaggend houden ze stand 
boven 45+, maar de weg omhoog wordt 
vooralsnog niet overtuigend gevonden. De 
RSI kronkelt rond de 50-lijn ter illustratie 
van een laag momentum. Maar goed, de 
ondertoon is positief en grillig, dus maar 
even aanzien of de bulls daadwerkelijk 
kunnen opstomen richting de 50 zone, met 
daarna 55+ als haalbaar koersdoel. 

Conditie: Up danwel Correctie. 
Coaching: de chart herbergt koopkansen 
voor trendbeleggers zolang de koers boven 
45+ noteert.
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Daimler - Breakout - Pullback

De dalende trend die reeds lange tijd 
zichtbaar was lijkt ten einde op de 
weekkaart van Daimler. In ieder geval is 
recent een hogere bodem geplaatst op 
krap 43 en de dalende SMA is opwaarts 
doorbroken. Toegegeven, enkele maanden 
terug toen een top op 60 werd geplaatst 
was dat ook het geval, maar destijds was 
de SMA nog dalend en daarbij komt dat nu 
het patroon van lagere toppen en bodems 
verder is afgezwakt. Lang verhaal kort; de 
bulls moeten nu bovenop de SMA zone laten 
zien of ze de pullback kunnen afronden en 
daarmee het tij kunnen keren voor Daimler.

Conditie: Correctie 
Coaching: offensieve turbo long kansen bij 
witte candles boven de SMA.

Siemens - Doji candle patroon

Recent brak de koers boven de SMA en de 
top op krap 110. Inmiddels is een niveau 
bereikt van krap 116. De swingteller staat in 
de tweede upserie en na zes weken op rij 
witte candles te hebben geplaatst is er nu 
een doji in de maak. Tel daarbij op dat de 
RSI in dynamisch overbought gebied staat 
en een downcross lijkt te gaan maken en de 
signalen van topvorming zijn compleet. Een 
afdaling richting de Fibonacci zone rond 100 
zou charttechnisch ideaal zijn, maar wellicht 
keren de bulls eerder terug. Even afwachten 
maar. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: na de correctie zijn er nieuwe 
koopkansen voor Turbo Long spelers.

Zalando - Op retour

De koers retourneert naar de SMA en 
steunzone op krap 35. De lagere top onder 
de daily SMA op circa 43 is onheilspellend 
maar wellicht kunnen de bulls nog in de 
race blijven rond dit kantelpunt. Vorige 
week reeds een witte candle, deze week 
weer zwart. De overtuiging ontbreekt dus in 
het aandeel. Mochten de bulls terugkeren 
dan ligt er ruimte voor een klim richting 
48. Bij een doorbraak van de steun is het 
gedaan met het postieve scenario en ligt 
een afdaling richting 30 of de loer.

Conditie: Correctie. 
Coaching: offensieve koopposities ter 
overweging bij signalen van bodemvorming.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Dalende trend intact

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: Up / Correctie.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

Euro-Bund future - Bodemproces

Binnen de langdurige uptrend is een 
correctiefase gaande die lijkt te stabiliseren 
boven het 38,2% Fibonacci niveau. Al 
eerder deden de bulls een poging om een 
bodem te plaatsen, getuige de witte candles 
in de recente afdaling. Charttechnisch wordt 
het beeld beter als het laatste weekly high 
opwaarts doorbroken wordt op basis van de 
slotkoers. De indicatoren sturen wel aan op 
bodemvorming en charttechnisch zou het 
ook niet misstaan. Voor nu bezien of de bulls 
doorzetten.

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopposities kunnen 
worden aangehouden. Bij verzwakking 
mogelijk nieuwe kansen op lagere niveaus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Al lange tijd is er sprake van een patroon 
van lagere toppen en lagere bodems. 
Daarbij kleuren de candles afwisselend 
zwart en wit en is het beeld wat chaotisch. 
De daily en weekly SMA filteren de 
koersontwikkeling en laten per saldo een 
dalend koersverloop zien. De steun wordt 
gevormd door de bodem op 1.0879 en de 
weerstand valt samen met de weekly SMA 
zone rond 1,1200. Daarboven gaat een 
positieve overgangsfase van start.

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 47 - 22 november 2019

Goud - Poging tot bodemvorming

Rond 1.450 ter hoogte van de 38,2% 
Fibonacci zone is er wat stabilisatie 
zichtbaar in de koersvorming. De bulls 
doen een poging een bodem te plaatsen, 
maar komen nog moeilijk van hun plek. 
Spanningsmeter RSI stabiliseert boven 
de middenlijn en op het Dashboard is de 
correctiefase nog valide. Eerst maar eens 
kijken of er meer witte candles verschijnen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd voor trendvolgende 
beleggers. Wellicht offensieve kansen bij 
meer witte candles.

Zilver -  Stabilisaie boven 61,8% Fibonacci niveau

Na het onstuimige koersbeeld en de forse 
afdaling, is op dit moment stabilisatie 
zichtbaar rond de voorliggende toppen 
op 16,50. Daar lijken de bulls nu terug 
te keren, getuige de witte candles die 
worden geplaatst 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 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 
Turbo Long kansen aangereikt. Een strak exit 
management ter overweging.

BrentOil future - Bulls moeten terugkeren

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 waar deze week de klad 
in komt. Gematigd hogere weekly lows en 
highs sieren de weekgrafiek maar de candle 
kleurt zwart. De daily SMA laat een stijgend 
koersverloop zien en de koers noteert nog 
boven de weekly SMA die deze week weer 
is getest. Al met al ligt er ruimte voor een 
stijging richting de body weerstandzone 
rond 65, mits meer bulls terugkeren.
 
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden Turbo Long posities 
zijn gerechtvaardigd.

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


