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Het is nog steeds onrustig op de aandelenvelden, er gebeurt van alles, 
waarbij de koersen per saldo omhoog worden gestuwd met her en 
der verraderlijke berentikken. Een volatiele strijd met de “Stier op de 
evenwichtsbalk”, balancerend op relatief hoog niveau. Wat gaat er 
nu gebeuren? Topvorming en corrigeren als extra aanloop voor een 
eindejaarsrally? Of stabilisatie en daarna meteen door naar hogere niveaus? 

Chart Navigator 
20 november 2020

Rally’s en Rebounds 
Als ik de velden overzie dan zie ik veelal mooie 
rally’s in een uptrend, danwel strakke rebounds 
in een downtrend. Al met al dus aardig wat 
stierenactiviteit. Check goed de krijtstrepen op 
de velden waar zo mogelijk het sentiment kan 
keren. Het blijft een kwestie van strak navigeren 
en op tijd in actie komen. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers 
of  Small-cappers de grafiek duiden. Deze 
week kies ik voor Alfen, Forfarmers, Signify, 
TKH Group, Vastned en Wereldhave. Deze 
charts tonen hoe energiek de bulls in de weer 
zijn geweest, met thans de hamvraag of  zij 
hoogtevrees krijgen of  niet. Bekijk de charts en 
lees mijn commentaar om te beoordelen welke 
acties zo mogelijk gewenst zijn.  
Deze week kies ik uit het BNP Paribas 
Buitenland universum drie titels die aansluiten 
op het thema van deze week, te weten AB 
Inbev, Ageas en Agfa Gevaert. Spanning en 
sensatie op deze speelvelden met kansen en 
bedreigingen alom. Stieren op stoom, maar ook 
loerende beren. Kijk, lees en oordeel.  
Op de intermarket speelvelden zie ik her en 
der de beer flink in actie. EuroDollar zakt 
wederom weg vanaf  de 1,19 zone, Goud en 
Zilver moeten flinke berentikken incasseren, 
op het BrentOil speelveld proberen de 
bulls daarentegn terrein te winnen en de 
EuroBundFuture stabiliseert in zijn uptrend.  

Als trouwe lezer van de Chart Navigator kent 
u ongetwijfeld de Dashboard indicatoren, 
waaronder de inmiddels wereldberoemde 
sleepkabel, ofwel de 55SMA trendindicator. 
We hebben een verfijning toegevoegd aan 
deze indicator, waardoor hij twee kleuren toont. 
In de TA Coaching rubriek zal ik dit nader 
omschrijven. Ik zal ook aandacht besteden aan 
de oranje candles die we sinds kort hebben 
toegevoegd in de candlestick grafiek. Deze 
zogenaamde MRI candles geven overdreven 
sentiment weer, het zijn dus sentiment candles. 
 
Slimste Belegger en Masterclass 
De derde week zit er op, met een acceptabel 
resultaat voor de twee TA boys. Ga maar naar 
www.slimstebelegger.nl om hun portefeuilles 
te checken. Dat heeft u waarschijnlijk al gedaan 
omdat u meespeelt en Royce of  mij als coach 
volgt. Speelt u nog niet mee dan wil ik u in 
overweging geven dit wel te doen. Meld u aan 
en doe mee als Swingtrader! We hebben nog 1 
week te gaan.
Dinsdag 24 november om 20:00 uur staat de 
laatste Masterclass (klik om aan te melden) 
gepland met alle coaches aan boord. Dat zal 
een feest worden!

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.slimstebelegger.nl/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/34755/masterclass-4-alle-beleggingscoaches/
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AEX-Index® - Ruimte voor een correctie

Het is de bulls onlangs gelukt om boven de 
SMA lijn op 558+ te prikken, waarna een 
schoorvoetende rally begon met de intentie 
632+ te bereiken, want dat potentieel is 
er op dit speelveld. Alle indicatoren in de 
plus, dus de Up status op het Dashboard 
is valide. Maar er is ook voldoende 
correctieruimte als de beer zich gaat 
beroeren. De zone 580-575 zou opgezocht 
kunnen worden om daar een hogere 
bodem te plaatsen. De zwarte candle van 
deze week is mogelijk de eerste stap in 
dit proces. Nog een zwarte candle zal de 
correctiefase bevestigen. 

Conditie: Up.
Coaching: na een mogelijke succesvolle 
correctie zijn er wellicht koopkansen. 

DAX® index - Topproces

Het Dashboard staat in de plus, waarmee 
de recente charttechnische stijging wordt 
bevestigd. De trendmatigheid is op de lange 
termijn echter laag, dat wordt bevestigd 
door het vlakke verloop van de gemiddelde 
lijn. Daarbij is er tevens sprake van een 
brede trading range tussen 11.450 en 
13.800. Vooralsnog is topvorming rond 
13.500 tot 13.800 goed mogelijk, waarna 
een pullback kan volgen richting de SMA en 
oude bodems rond 12.300/500. Eerst maar 
kijken of er daadwerkelijk een topproces van 
start gaat. De Doji kleurt reeds zwart.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd, 
bij meer signalen van topvorming wellicht wat 
winst nemen.

Chart Navigator - Indices         week 47, 20 november 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Hoogtevrees

Het krachtige herstel vanaf de bodem 
op 3.000 punten heeft nu de topzone 
op krap 3.600 bereikt. Deze week zijn 
wat tekenen van topvorming zichtbaar, 
wellicht als gevolg van hoogtevrees. Enige 
terugval is toegestaan, een extra aanloop 
is toegestaan. De indicatoren bieden geen 
ondersteuning. Het is wellicht raadzaam uit 
te kijken naar enige terugall en de vorming 
van een hogere bodem. Eerst de strijd rond 
de weerstand verder volgen. 

Conditie: Up.
Coaching: bij topvorming wat winst nemen. 
Na een dip mogelijk nieuwe kansen. 

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 - Spannende strijd

Na de afdaling liep de koers weer snel 
op vanaf de steunzone rond 3.200+. 
Inmiddels is er een hoger high neergezet en 
balanceert de koers rond de oude topzone 
3.580. Het spant er nu om. Kunnen de bulls 
doorzetten of ligt er weer een afdaling in 
het verschiet? Een tik terug richting 3.400 is 
goed mogelijk. Eerst maar kijken wat er nu 
rond de topzone gebeurt. De candle kleurt 
thans zwart als teken van topvorming.

Conditie: Up.
Coaching: beleggers kunnen posities 
nog aanhouden. Wellicht een trailingstop 
gebruiken.

DOW JONES index - Strijd om 30.000

De laatste maanden is er meer sprake 
van een brede bandbreedte binnen de 
opwaartse trend, waarbij de steunzone 
rond 26.143 punten ligt. Er is nu een strijd 
gaande rond 30.000 punten waar de bulls 
wat haperen. Een terugval zou dan ook 
niet misstaan, maar zover is het nog niet. 
Eerst maar kijken hoe het topgevecht verder 
uitpakt. Bij een correctie zijn 29.000 en 
28.600 prima referentiepunten. Pas onder 
grofweg 26.000 gaat een negatieve fase 
van start en lijkt het gedaan met de uptrend.

Conditie: Up.
Coaching: wellicht wat winst nemen rond de 
topzone.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                           week 47, 20 november 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Uitputting

Vanaf het stevige fundament ter hoogte van 
de voormalige topzone op 2.900 ging een 
sterke opwaartse beweging van start. De 
oude topzone op 3.400 is gepassserd maar 
uitputting van de bulls lijkt nabij. Een tik terug 
dan maar richting 3.400 of zelfs 3.200? 
De Doji candle lijkt een voorbode van 
een tik terug. Eerst maar kijken of de bulls 
daadwerkelijk verstek laten gaan.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de candles wit blijven. 
Bij meer zwart wat winsten veilig stellen.

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, 20 november 2020

ABNAMRO - Stijgingsdrang

Er is  een lichte verbetering gaande in de 
technische conditie, gezien de uitbraak 
van de bulls uit de driehoek. Ondersteund 
door RSI en swingteller is een rebound 
mogelijk richting de SMA op 10,20 met 
tussentijds nog wat beertjes op de weg. 
Het zal dus niet makkelijk zijn om op te 
stomen, maar de bulls krijgen in ieder geval 
de gelegenheid om verloren terrein terug 
te winnen. Maar eens bezien tot hoever zij 
kunnen reiken. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: bescheiden rebound posities 
voor de liefhebbers. Wel strak navigeren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Sterke bulls

De trend is al geruime tijd sterk opwaarts 
en daar komt vooralsnog geen wijziging in. 
Vanaf de eerste rode streep op 1742 werd 
onlangs een correctie ingezet, maar die 
reikte niet verder dan 1430. De bulls nemen 
het stokje al weer over, ze willen opstomen 
naar de genoemde weerstand. Alle 
indicatoren in de plus, dus de trend kan 
prima worden vervolgd. Boven 1742 zijn de 
bulls nog nooit geweest, dus dat wordt wel 
even wennen, als zij uitbreken. Maar dan 
moeten ze wel met witte candles komen.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Even oppassen wat er bij de 
rode streep gaat gebeuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Stierendrift

Driftige stieren die opstomen naar de 
bovenkant van de box, zo duidt het plaatje. 
Nauwelijks tot geen trend, maar wel veel 
turbulentie. Hamvraag is uiteraard wat de 
bulls bij 3+ gaan doen, de bovenrand van 
de box. Als het lukt om uit te breken dan 
kan er zowaar een nieuwe uptrend starten 
met uiteindelijk zicht op 4+ als haalbare 
zone. Maar bij een hapering kan de koers 
weer terug naar krap 2,00. Hou de kleur 
van de candle maar in de gaten. 

Conditie: Rebound en zelfs Up. 
Coaching: koopjesjagers houden de vinger 
aan de pols. Bij een zwarte candle tegen 3+ 
overwegen om posities af te bouwen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                       week 47, 20 november 2020

Akzo Nobel - Tussen rood en groen

“Even een weekje wachten om daarna te 
bezien of de trend wordt vervolgd of dat 
de beren toch dieper willen corrigeren”, zo 
besloot ik onlangs mijn commentaar. Welnu, 
de stieren zetten druk op de rode lijn, dus 
de strijd is heftig tussen groen en rood. 
Gaan we een trading range zien, of een 
breakout waardoor het proces van hogere 
toppen en hogere bodems vervolgd kan 
worden? Al met al een spannende fase, 
waarin de bulls iets meer troefkaarten 
hebben, zo lijkt het. Maar ze moeten dan 
wel witte candles produceren. 

Conditie: Correctie of Up. 
Coaching: nog even aanzien wat de spelers 
van plan zijn, dan actie ondernemen, zo luidt 
de coaching aanbeveling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Bodemstampers actief

“Het is even aanzien tot hoever de beren 
zullen reiken, we wachten rustig op de 
terugkeer van bodemstampers in het 
veld om daarmee de trend te valideren. 
Komende week een witte candle zou niet 
misstaan”, zo schreef ik vorige week. En 
zie, zowaar een poging om te bodemen 
op de plek waar je dat mag verwachten. 
Nu moeten de bulls doorpakken met meer 
witte candles om de uptrend daadwerkelijk 
te kunnen hervatten. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Stieren houden stand

De bulls blijven ook deze week aan zet, 
schoorvoetend naar hogere niveaus, ze 
hebben de ruimte. Maar eens bezien tot 
hoever ze kunnen reiken alvorens een 
pullback zal starten teneinde de recente 
trendbreuk te valideren. Want dat zal de 
volgende stap moeten zijn. De swingteller 
schiet al aardig op met zijn plustelling en 
de RSI nadert de dynamische OB lijn. Bij 
de eerstkomende zwarte candle zullen de 
beren tijdelijk het stokje overnemen.

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities mogen 
worden aangehouden, stel op tijd de 
winsten veilig. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen     week 47, 20 november 2020

ASR Nederland - Stieren op stoom

De bulls weten zich te vermannen en lopen 
verder weg van de SMA lijn. Swingteller 
naar +2 en de RSI boven de 50-lijn, de 
Up status houdt aan. Mogelijk nu eerst 
een korte reactie van de beer met daarna 
een verdere stijging richting de rode zone 
rond 35+. Anders gezegd, een proces van 
hogere toppen en hogere bodems kan 
van start gaan. Het moge duidelijk zijn dat 
de koers niet meer onder de SMA op krap 
28,00 mag duiken. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopkansen voor trendvolgende 
beleggers die de strategie ‘kopen op zwakte’ 
kunnen volgen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Balancerende stieren

“Deze week doen de bulls een dappere 
poging om richting de rode strepen op 
te stomen, keurig ondersteund door de 
indicatoren”, zo schreef ik vorige week. En 
zie, ook deze week een dappere candle, 
swingteller een tandje hoger naar +3 en 
de RSI verder opwaarts. De bulls betreden 
zelfs ‘uncharted territory’, ze zijn nog nooit 
zo hoog geweest. Houden ze dit vol of 
zijn ze toe aan een adempauze? Ik zie 
wat aarzelingen, dus topvorming is goed 
mogelijk. 

Conditie: Up. 
Coaching: als de zwarte candle aanhoudt 
dan overwegen winsten te verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Chaos op het veld

Wat een chaos op het veld! Stierenstootjes 
en berentikken wisselen elkaar rap af, 
plussen en minnen bij de indicatoren, rode 
en groene krijtstrepen dichtbij, zo schiet 
het allemaal niet op. Vooralsnog maar even 
vasthouden aan een volatiele strijd tussen 
115+ steunzone en 140+ weerstandzone. 
Een grillige trading range binnen een 
langere termijn positieve trendfase. We 
zullen zien wanneer er meer duidelijkheid 
komt en wie het initiatief naar zich toetrekt. 

Conditie: Up danwel Correctie.
Coaching: kijk maar even vanaf de zijlijn toe 
hoe de strijd zich verder ontwikkelt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen     week 47, 20 november 2020

DSM - Stabilisatie

De verwachte correctie na swing +9 met 
Bearish Engulfing patroon stelt helemaal 
niets voor. Kijk eens naar de scherpe 
reactie van de bulls, meteen weer terug 
naar de 150+ passage, waardoor er geen 
rode strepen meer in het veld liggen. 
Maar niet te vroeg juichen. Ik zie een 
lichte negatieve divergentie op de RSI, 
dus het blijft spannend boven in het veld. 
Vooralsnog dus stabilisatie tussen 135 
steun en 150 weerstand. 

Conditie: Correctie.
Coaching: wellicht is een zijlijnpositie te 
overwegen om te bezien wat de spelers 
verder van plan zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Dubbele bodem aanstaande? 

De trend is neerwaarts, alle indicatoren 
onderschrijven dit, maar charttechnisch 
is een interessant patroon gaande waar ik 
in de vorige commentaren al melding van 
maakte, de dubbele bodem op 99+. De 
bulls doen uitermate goed hun best. Maar 
ze mogen meer vaart zetten richting de 
tussenliggende top op 127+, dat is immers 
hun koersdoel. We volgen hun pogingen 
met belangstelling. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Even afkoelen 

“De driehoek wordt verlaten, de eerste stap 
is gezet in een mogelijk nieuwe uptrend. 
De Up status is weliswaar terug, maar een 
kortstondige afkoeling ofwel pullback naar 
de SMA lijn op 84+ zou niet misstaan. Dat 
zal de trendmatigheid ten goede komen. 
Voor nu dus bezien of er daadwerkelijk 
gecorrigeerd gaat worden met komende 
week een zwarte candle”, zo schreef ik 
vorige week. Welnu, het ziet er naar uit dat 
de beren tijdelijk het stokje overnemen. 

Conditie: Up.
Coaching: na een afkoeling zijn 
er additionele koopkansen voor 
trendbeleggers. 

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, 20 november 2020

ING - Uit de box 

“Uiteindelijk zal de koers uit de box breken. 
Deze week plaatsen de bulls een stevige 
witte candle en reiken daarmee direct tot 
de bovenkant van de box. Rode streep en 
SMA remmen de bulls, dat is het beeld. 
Of toch komende week een opwaartse 
uitbraak?”, zo schreef ik vorige week. En 
zie, het lukt de bulls om uit te breken. De 
eerste stap in een nieuwe uptrend is gezet. 
Nu bezien of de bulls boven de SMA lijn op 
7,45 blijven hangen, dat is wel nodig. 

Conditie: Up.
Coaching: de grafiek herbergt koopkansen 
voor trendbeleggers mits de koers niet meer 
terugvalt onder de SMA lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Stabilisatie hoog in het veld

Al een aantal weken is er sprake van 
stabilisatie binnen de uptrend, een 
adempauze bij de bulls rond de 100 tot 105 
zone. Berentikken worden vooralsnog goed 
opgevangen, de Fibo grid op 96 tot 88 is 
een prima vangnet. De trend komt nog 
lang niet in gevaar, dus na wat getrappel 
door de beer mogen de bulls het weer 
proberen, zo is het idee. Voor nu bezien tot 
hoever de correctie zal reiken met daarbij 
de opmerking dat de afstand met de SMA 
nog groot is. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: deels wat winsten verzilveren 
om op lagere niveaus weer aankopen 
te overwegen, zo luidt de coaching 
aanbeveling. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Dappere overlevingsstrijd

Na de recente top op 110+ namen de 
beren het stokje over en drukten de 
koers rap terug naar de stijgende SMA 
lijn. Deze sleepkabel moet de beren een 
halt toeroepen om daarna de bulls de 
gelegenheid te geven de trend nieuw leven 
in te blazen. Althans, zo zijn de spelregels. 
Thans staat alles in correctiestand, er moet 
een witte candle verschijnen op de SMA lijn 
om de berendruk te verminderen. Uitzien 
naar de eerste bodemstampers dus. 

Conditie: Correctie.
Coaching: als er een witte candle verschijnt 
op de SMA lijn dan zijn er koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Weer toppen bij 46+?

“De Up status is valide, er is ruimte tot 46+, 
daar wordt het wederom keren of passeren 
voor de bulls. Wat dat betreft is de 44-46 
zone best wel cruciaal. Mocht er komende 
week een zwarte candle verschijnen, 
dan dreigen de beren wederom met een 
correctie”, zo schreef ik vorige week. En ja 
hoor, de beren slaan weer toe, mogelijk met  
en Bearish Engulfinf patroon. De gevreesde 
zone blijft dus valide, nu terug naar de SMA 
lijn op 40+? 

Conditie: Up. 
Coaching:  de technische conditie is 
weliswaar Up, de overtuiging is er niet echt, 
dus hou koopposities bescheiden en stap 
op tijd uit. 

NN Group - Stieren op stoom

Na recente steun op de SMA lijn rond 
29+ (ja, de sleepkabel was weer de 
reddingsboei voor de bulls) plaatsen 
de bulls deze week wederom een witte 
candle met de swingteller op +2 en een rap 
opverende RSI. De Up status blijft valide, 
er is ruimte tot 35+, de spike-top begin dit 
jaar. Maar is ook al topvorming mogelijk in 
de 34/35 zone, een gebied waar de bulls 
sinds 2018 niet meer boven zijn geweest. 
Komende week een zwarte candle zal dit 
scenario onderschrijven. 

Conditie: Up.
Coaching: offensieve koopjesjagers houden 
twee handen aan het stuur. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Nu eerst een pullback

Na de forse koerssprong vorige week tot 
bijna de rode streep op 2,81+ volgt er deze 
week een stabilisatie. Kleine zwarte candle, 
RSI bij de OB -lijn, swingteller op +7, dus 
topvorming lijkt aannemelijk als opmaat 
voor een pullback naar 2,40 of iets lager. 
Dan moet blijken of de bulls in staat zijn 
het proces van hogere toppen en hogere 
bodems in stand te laten. Voor nu bezien of 
de beren hun grip tijdelijk gaan vergroten. 

Conditie:  Up.
Coaching: eerst maar eens wat winsten 
veiligstellen, na een succesvolle pullback 
zijn er weer koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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RELX - Strijd bij de SMA

Met veel gevoel voor dramatiek plaatsten 
de bulls vorige week een witte candle 
waarbij zelfs de dalende SMA even 
opwaarts werd gekruist. Maar die actie 
krijgt deze week geen vervolg. Er wordt 
aangeschurkt tegen de SMA lijn, een 
sprieterige candle, swingteller wel in een 
plusstand, maar wat gaan de spelers 
doen? Wel of geen uitbraak boven de SMA 
lijn? Komende week weten we meer. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: even aanzien wat de spelers van 
plan zijn. Er is een duidelijk signaal nodig 
om tot actie over te kunnen gaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Nerveuze stieren

Formeel gezien is er sprake van een 
stijgende trendfase , alle indicatoren 
staan immers in de plus. Maar de bulls 
ogen nerveus, er is geen mooie serie 
hogere toppen en hogere bodems. Het 
zwiepgedrag kan er voor zorgen dat de 
koers zomaar weer naar de SMA wordt 
geslingerd, of naar de rode streep op 56+. 
Maar eens bezien of de bulls wat kalmeren 
en gewoon hun werk gaan doen. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de Up status valide is. Hou wel 
rekening met de nodige turbulentie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Zwiepkoers

Charttechnisch gezien is een proces van 
hogere toppen en hogere bodems gaande, 
keurig ondersteund door het ingetekende 
stijgingskanaal. Maar zie eens hoe wild de 
koers heen en weer wordt geslingerd. Witte 
en zwarte candles wisselen elkaar in rap 
tempo af met thans de 90 grens als cruciaal 
kantelpunt. Oude weerstand wordt nieuwe 
steun, dat motto speelt thans een rol. Even 
aanzien of deze week wordt afgesloten 
rond de 90. 

Conditie: Up. 
Coaching: kopen op zwakte blijft de 
strategie, maar hou rekening met de heftige 
turbulentie. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Bulls in volatiele rebound

De bulls zijn druk doende om de rebound 
vanaf de 30,00 zone kracht bij te zetten. 
Swingteller inmiddels op +6, RSI raakt bijna 
de OB lijn, met een volatiele candle prikken 
ze noordwaarts met de intentie de dalende 
SMA lijn op 72+ te bereiken. Dat zou het 
ultieme koersdoel van de rebound moeten 
zijn. De positieve divergentie op de RSI kan 
zelfs zorgen voor een trendbreuk, maar dat 
is van latere zorg. Voor nu bezien of er meer 
wit bijkomt. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebounders mogen hun 
koopposities aanhouden. Wel een vinger 
aan de pols nu de RSI wat overspannenheid 
indiceert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Volatiel op de SMA

Ook op dit speelveld wordt er een stevige 
strijd gevoerd tussen beer en stier. Recent 
een mooie witte steuncandle op de SMA, 
deze week echter weer een forse zwarte 
candle. De indicatoren zwiepen van 
links naar rechts en weer terug, dus daar 
hebben we niet zoveel aan. Hou vast aan 
de groene en rode strepen als krijtlijnen op 
het veld. Zwiepen tussen 48+ steun en 53+ 
weerstand is dan vooralsnog het meest 
waarschijnlijke scenario. 

Conditie: Correctie.
Coaching: zwiepen tussen rood en groen, 
zullen we dat box-trading noemen? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Meer stierenpret

Deze week wederom een juiste stap in 
de reboundfase. De bulls stomen op tot 
in de Fibo grid, swingteler naar +2 ter 
ondersteuning, terwijl de RSI de 50-lijn 
passeert en bijna al de OB lijn raakt. 
Er is ruimte tot 17+, maar dat zal niet in 
één streep worden gehaald. Een extra 
aanloopje tot circa 12 of 11+ is toegestaan 
zonder dat de reboundfase in gevaar komt. 
Maar even aanzien of de bulls witte candles 
kunnen blijven produceren. 

Conditie: Support. 
Coaching: reboundposities mogen worden 
aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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In mijn Dashboard cockpit heb ik onder andere de SMA lijn en de 
MRI candle, die elk met hun eigen kleuren belangrijke informatie 
verschaffen. Een korte toelichting en verdere verwijzingen. 
 
De gekleurde SMA 
Een van de functies van de SMA ofwel sleepkabel is het afgeven 
van een indicatie omtrent de sterkte van de trend, beter gezegd de 
trendintensiteit. Hoe krachtig is het proces van hogere toppen en 
hogere bodems, hoe sterk is de bereidheid om de ingeslagen richting 
vast te houden? Maar ook, hoe slap is de trend, hoe beperkt is de 
richtinggevoeligheid? Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt met de 
hellingshoek van de gemiddelde lijn. Een positieve hellingshoek duidt 
op een positieve ondertoon, de lijn verloopt opwaarts en dat geven we 
voortaan aan met de bekende blauw/groene kleur.
Een negatieve hellingshoek impliceert een dalende SMA lijn en dus 
een al dan niet aanzwellende negatieve ondertoon. Dan krijgt de SMA 
een oranje kleur. Voor de geinteresseerden onder u , de hellingshoek 
meten we door de huidige SMA waarde te vergelijken met die van 5 
perioden terug. Zo meet je het momentum van de SMA lijn. 
Wilt u meer lezen over de SMA lijn, dan is hier de link naar de 
gekleurde SMA. 

De gekleurde candle
Ik heb onlangs een tool toegevoegd op mijn charts, te weten de MRI 
candle, ofwel de Mean Reversion Indicatie candle, oranje gekleurd, 
die aangeeft dat de afstand tussen koers en gemiddelde lijn te groot 
is en dat de kans dus toeneemt dat de koers terugkruipt richting zijn 
gemiddelde. Het is vrij vertaald een temperatuurmeter, een terug-naar-
het-gemiddelde candle omdat de overshooting te groot is.
De afstand tussen koers en gemiddelde lijn wordt gemeten en 
uitgedrukt in Standaard Deviatie (STD) waarden, conform de Kromme 
van Gaus, ofwel de normaalverdeling, waarbij ik +3 en -3 STD gebruik 
in de formule van de MRI. Boven +3 of  onder -3 is de kans aanzienlijk 
dat de koers terugkruipt naar zijn gemiddelde. 
Uitgebreide informatie over de oranje candles vindt op de link naar de 
gekleurde candle. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

Gekleurde SMA lijn 

Kleur in mijn Dashboard indicatoren

MRI candles 

Wolters Kluwer - Turbulente Up fase

“Wat een enthousiasme, dit zal ongetwijfeld 
een reactie bij de beer oproepen, maar dat 
doet niets af aan het feit dat de toon is gezet, 
de trend kan worden vervolgd”, zo besloot 
ik  onlangs mijn commentaar. De reactie van 
de beer is duidelijk zichtbaar, maar de bulls 
houden controle. Het is uitzien naar witte 
candles om de trend te kunnen vervolgen. 
Er is overigens wel voldoende ruimte voor 
correctie tot 70/68 aan toe. 

Conditie: Up.
Coaching: al dan niet met een kleine terugval 
zijn er voor trendbeleggers koopkansen 
zolang de koers boven de SMA lijn beweegt. 
Wacht op wit om actie te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.nicoprbakker.nl/de-gekleurde-sma-ta-coaching-rubriek/
https://www.nicoprbakker.nl/mijn-oranje-mri-candle-temperatuurmeter-ta-coaching-rubriek/
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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Alfen  -  Pauze voor de bulls

Circa een jaar geleden startte er een 
beweging vanaf de toen nog redelijk 
vlakke gemiddelde lijn op 10,00. In een 
rap tempo, met enkele raketsprongen 
tussendoor, wisten de bulls op te stomen 
naar 65+, wat een prestatie! Daarna volgde 
een milde correctie in de vorm van een 
stijgingsdriehoek. Die fase is nog valide. 
Heen en weer schuiven zo rond 60+ in 
afwachting van een nieuwe significante 
beweging. Boven 65+ kunnen de bulls hun 
weg vervolgen. Dit lijkt een kwestie van tijd. 

Conditie: Up. 
Coaching: zo mogelijk de koopposities wat 
verkleinen nu er stabilisatie gaande is. 

Forfarmers - Druilerig beeld

Op afstand gezien zie ik een druilerig 
koersbeeld met hangcandles aan de SMA 
lijn. Een slap berenveld zou ik het willen 
noemen. De bulls gaan proberen dit te 
veranderen, zij stomen op naar de SMA lijn 
die inmiddels wat vlakker loopt. Met steun 
op 4,93 proberen zij de SMA te passeren 
om een verse uptrend te starten. Boven 
5,50 klaart het beeld dus aanzienlijk op en 
is er ruimte tot 6+. Onder 4,93 vervolgen de 
beren hun pad. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er bij 
solide candles boven 5,50 koopkansen. 

Signify - Dubbele top op hoogte?

Met de nodige dramatiek weten de bulls 
voor de tweede maal de rode streep op 
36,56 te bereiken. Normaal gesproken leidt 
dit tot een dubbele top als afzwakking van 
de uptrend. Terug naar de tussenliggende 
bodem op 29,25 is dan de volgende stap, 
mogelijk wat dieper naar de SMA is ook 
mogelijk. Ik ga vooralsnog uit van 29,25 
om daarmee een box in stand te houden, 
ofwel een trading range met duidelijke 
kantelpunten. Voor nu bezien of topvorming 
doorzet, ondersteund door de swingteller. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: mogelijk restant koopposities 
afromen en uitzien naar nieuwe koopkansen 
op lagere niveaus. 

     = kans,  = bedreiging
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TKH Group - Breakout of niet?

Vorige week ook al even op de analyse tafel 
gelegd toen een scherpe rebound gaande 
was. Hamvraag of de SMA lijn opwaarts 
gepasseerd zou worden kan deze week 
bevestigend worden beantwoord. Maar het 
is pril, de beer op 37,92 wil niet opstappen, 
dus het is de vraag of er daadwerkelijk 
een uptrend van start zal gaan. Komende 
week nog een witte candle door de rode 
streep heen geeft ruimte voor een stijging 
naar de 45 zone. Zo niet, dan blijft het een 
spannende fase. 

Conditie: Up.
Coaching: Boven krap 38,00 zijn er 
koopkansen voor trendbeleggers. Tot dat 
moment even oppassen. 

Vastned - Blijven we in de box? 

Boven de licht dalende SMA lijn is een 
trading range, een bandbreedte, een box 
in ontwikkeling met 21,50 als onderlijn 
en 25,40 als bovenlijn. Momenteel speelt 
de strijd zich af aan de bovenkant van 
de range met de swingteller op +2 en 
de RSI ruim boven de 50-lijn. Er is dus 
potentie voor een uitbraak, maar zal dit 
ook gebeuren? Het is echt een kwestie van 
afwachten om waar te kunnen nemen of de 
bulls gaan breken. Dan kunnen we de box 
aan de kant zetten. 
 
Conditie: Up.
Coaching: Trendbeleggers zien de 
hapering bij de bulls en passen hun 
handelsactiviteiten daar op aan. 

Wereldhave - Mooi herstel

Na de beruchte Corona bodem is er 
langzaam maar zeker wat herstel gekomen. 
Met een mooie kombeweging weten de de 
bulls de dalende SMA te bereiken. Anders 
gezegd, de rebound kan nu opdrogen bij 
krap 12,00, waarna de beren het stokje 
overnemen. Of hebben de bulls de kracht 
om door te stomen en de Fibo grid binnen 
te treden op 11,90 tot 15,50? Zo ja, dan 
gaat er een positieve overgangsfase van 
start. Een spannende fase dus, er op of er 
onder voor de bulls.

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebounders mogen hun positie 
aanhouden, wel vinger aan de pols bij krap 
12, er kan immers worden getopt.  
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AB INBEV - Correctie biedt kansen

Na een zijwaartse periode onder circa 50,00 
klom het aandeel vorige week naar hogere 
niveaus, maar op dit moment is er wat 
topvorming zichtbaar. Enige terugval met 
een retest van de zone rond 50 behoort tot 
de mogelijkheden en zal de feestvreugde 
niet bederven. Zolang het patroon van 
hogere toppen en hogere bodems maar in 
stand blijft. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden 
zolang het patroon van hogere bodems 
in stand blijft. Een dip naar 50 biedt extra 
instapkansen.

Ageas - Bulls blijven aan de leiding

Na een periode waarbij de koers onder 
circa 35,00 noteerde, volgde recent 
een sterke opmars vanaf 30+ met een 
opwaartse doorbraak van de zone rond 
35. Ook deze weken doet de markt er een 
schepje bovenop. Maar wanneer raken de 
bulls uitgeput? Ter validatie van de uitbraak 
behoort een tik terug tot de mogelijkheden, 
maar zover is het nog niet. Eerst maar kijken 
hoelang de bulls het volhouden. 

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

Agfa Gevaert - Rebound valide

Na ruim een half jaar tussen grofweg 3,40 
en 3,90 in een trading range te hebben 
bewogen, brak de koers recent neerwaarts 
waarbij een bodem is gezet op circa 3,10. 
Vorige week werd de onderkant van de 
trading range op de proef gesteld door 
de bulls. De oude steun deed kortstondig 
dienst al weerstand, maar de bulls breken er 
nu toch doorheen. Meestal betekent dat, dat 
de bovenkant van de range weer opgezocht 
wordt. Het target ligt dus op krap 4 euro. 
Daar ligt een pittig zware weerstandzone. 

Conditie: Support.
Coaching: reboundposities zijn 
gerechtvaardigd.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Enige verbetering

GBP/USD - Sterk Pond

Op de weekgrafiek is een gematigde 
opwaartse beweging zichtbaar waarbij 
de trendmatigheid de afgelopen weken 
verder toeneemt. De topzone rond 1.3500 
komt weer binnen bereik. Wellicht dat 
daar wat topvorming ontstaat. Zover is het 
echter nog niet. Binnen het patroon van 
hogere toppen en bodem is een terugval 
toegestaan richting circa 1,3000. Voor 
nu bezien of het Pond het sterkst blijft de 
komende weken.  
 
Conditie: Up.
Coaching: korte ritjes met koopposities ter 
overweging.

Euro-Bund future - Gematigde uptrend intact

Hogere toppen en hogere bodems 
markeren de weekgrafiek. Vanaf het recente 
high op krap 177 is een terugval zichtbaar 
richting de oude steun op krap 174, 
daaronder ligt de weekly SMA en steunzone 
rond 172 als vangnet. De bulls lijken deze 
week echter te zijn teruggekeerd. Wellicht 
ligt er rond 175.50 nog een tussenliggende 
hobbel, zoals zichtbaar op de daggrafiek, 
maar mogelijk kan de opmars gewoon 
worden voortgezet. Het target voor de bulls 
ligt daarbij op krap 180.

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: bij witte candles liggen er 
offensieve koopkansen binnen de lange 
termijn uptrend. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De markt komt wat tot rust en dat is tevens 
te zien aan de EUR/USD die met kleinere 
candles blijft hangen in de range tussen 
grofweg 1.16 en 1.19. Een breed speelveld 
waar voor korte termijn beleggers wel 
wat te halen is. Op dit moment noteert 
het valutapaar weer in de plus op het 
Dashboard. Voor nu bezien of 1.2000 nog 
opgezocht kan worden.

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

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen     week 47, 20 november 2020

Goud - Heen en weer

Het blijft wat onstuimig op de chart van 
Goud. De koers schiet heen en weer 
tussen 1.850 en 1.950+. Inmiddels is er wat 
stabilisatie zichtbaar rond de steun, de blijft 
immers nog intact, maar zolang de candle 
zwart blijft, overheerst verkoopdruk. Bij 
een neerwaartse doorbraak ligt onder de 
steunzone op 1.850 het gebied rond 1.800 
als mogelijk vangnet. 

Conditie: Correctie.
Coaching: verkoopdruk overheerst op dit 
moment, offensieve koopposities zijn pas 
mogelijk bij witte candles rond de steunzone 
1.850.

Zilver - Trading Range

De koers beweegt al geruime tijd tussen  
grofweg 22 en 26. Deze week weer een 
afdaling nadat de zone rond 26 werd 
aangetikt. De indicatoren volgen daarbij 
in de min. Vooralsnog is het speelveld dus 
beperkt, de zilverbulls zullen moeten laten 
zien of ze weer terugkeren. Al met al is dit nu 
meer een spel voor range-spelers.

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: zolang de afdaling valide 
is, kunnen korte termijn shortposities 
worden gehandhaafd. Bij signalen van 
bodemvorming wellicht wat winsten 
veiligstellen. 

BrentOil future - Herstel intact

Na de afdaling naar 35+ is er nu herstel 
zichtbaar in BrentOil richting de oude top op 
47+. De koers is inmiddels boven de daily 
SMA gekropen. Rond de weerstand op 47+  
is mogelijk wat topvorming te verwachten. 
Boven 47+ krijgt de opwaartse beweging 
een vervolg en wordt de Up status weer 
valide op het Dashboard voor de weekkaart. 
Voor nu bezien of de bulls hun opmars 
doorzetten. 

Conditie: Support.
Coaching: reboundposities kunnen worden 
aangehouden. Bij signalen van topvorming 
rond 47+ wellicht wat winst nemen.
 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator  

Ik ben technisch analist met visuele analyse 
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik 
op een eigen specifieke wijze naar markten en 
koersontwikkelingen kijk.  Ik doe veel research 
op dit gebied, geef trainingen en workshops 
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit 
laatste doe ik vooral aan de hand van columns, 
commentaren en analyses op bekende 
beleggings-websites. Daarnaast mag ik 
regelmatig spreken op seminars en congressen 
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via 
Twitter (TheDailyTurbo). 
Ik benader de technische analyse vanuit 
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het 
beleggingslandschap met mijn Dashboard 
Beleggen in kaart te brengen en actieve 
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. 
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn 
informatie doet. Als er dan een mooi rendement 
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. 
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als 
coach. In mijn rol als coach staat denken en 
handelen in termen van waarschijnlijkheden 
centraal. Anders gezegd, het definiëren van 
scenario’s is de basis voor een verantwoorde 
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de 
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een  
discipline die niet mag ontbreken. 

Naast marktbeelden schetsen en routes 
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de 
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische 
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen 
een rol spelen. Met diverse uitspraken en 
beeldspraken geef ik in presentaties en 
workshops aan hoe emotie en discipline als rode 
draad tussen de oren van beleggers loopt. 
Ik heb mee mogen helpen de technische 
analyse in Nederland een gezicht te geven en 
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog 
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere 
inzichten over het voetlicht te brengen, in de 
veronderstelling dat u daar als actieve belegger 

uw voordeel mee kan doen. 
Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor 
Technische Condities, Turbo Tijd Setups, 
dagelijkse Coaching Video’s, TA aanbevelingen 
en Breaking News, en op twitter.com met naam 
TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde 
uit het oog.......

Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het 
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als 
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears 
gemutst zijn. U wilt weten waar significante 
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel 
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel 
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. 
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht 
te hebben in de route die u als belegger kunt 
afleggen, ofwel wat geeft het Dashboard aan 
signalen af?

In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator 
omschrijf ik van veel financiële titels de 
technische conditie, afgeleid van subjectieve 
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek 
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de 
markten en fondsen met een min of meer vaste 
marktlens, om u als belegger door het financiële 
landschap te coachen. Naast de informatie in 
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende 
technische bevindingen, tips en suggesties op 
de website www.bnpparibasmarkets.nl. 
De Chart Navigator vervult ook een rol als 
vraagbaak. Interessante onderwerpen, 
uitspraken, patronen, beeldspraken en 
indicatoren uit de technische analyse passeren 
de revue in de TA Coaching Rubriek. 

Chart Navigator gratis 
abonnement
Wilt u een gratis abonnement 
op de Chart Navigator? Ga naar 
www.bnpparibasmarkets.nl. 

Wie is Nico Bakker? 
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd 
aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.  
 
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het 
doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel 
of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven 
diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch analist en consultant. De 
beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
 
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een 
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële 
instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, 
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC geen 
invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend. 
 
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de 
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

bnpparibasmarkets.nl


