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Na een lichte hapering, een adempauze, zien we weer hogere koersen op 
de borden. Wereldwijd liggen de aandelenvelden er “Goed gemutst” bij. 
Richting de jaarultimo wordt menig grafiek opgepoetst om het beleggingsjaar 
2022 nog wat glans te geven. Euforie heeft de overhand, maar u weet, de 
beer blijft altijd loeren op een verrassingsaanval. Blijf alert en behoedzaam 
navigeren, dan komt alles goed. 
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AEX-Index® -  Bulls goed op stoom

De bulls zijn goed op weg, ze passeren momenteel de dalende SMA lijn rond 715.  Met de swingteller 
in de plus als bevestiging van de opmars willen ze ongetwijfeld verder opstomen om te proberen de 
bovenkant van de trading range op 730+ te halen. Daar wordt het spannend, want de RSI zal rond 730 
enige vermoeidheid signaleren. Bij een eerstvolgende zwarte candle is een hapering aannemelijk. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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DAX® index -  Door naar 14.700?

Na wat haperingen lijkt de markt 
nu door te zetten richting de 
topzone 14.700+ die binnen 
bereik ligt. Daarbij zijn er zo nu 
en dan wel wat signalen van 
uitputting, maar vooralsnog 
blijven er hogere niveaus op 
de borden staan. De DBS 
noteert daarbij nog in de plus 
ter bevestiging van het positieve 
sentiment. Turbo Long posities 
blijven derhalve gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Herstelfase wordt voortgezet

In al het stierengeweld van 
de afgelopen weken toont de 
opmars in de BEL20 wat minder 
extreem. Na wat haperingen 
rond de oude bodems en de 
Fibonacci zone krijgt de opmars 
nu een vervolg waarbij er ruimte 
ligt voor een klim naar krap 3.900. 
Reboundposities blijven dus 
gerechtvaardigd, onder 3.600 
wellicht opruimen, een afdaling 
ligt dan immers op de loer. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Weerstand binnen bereik

Na het doorbreken van het 
neerwaartse patroon komt nu 
de zone in beeld rond de oude 
bodems en de voorliggende top 
op 4.000 punten. Het momentum 
lijkt wat terug te lopen en enige 
terugval zou niet misstaan, maar 
de candles blijven vooralsnog 
wit. Koopposities kunnen dus 
worden aangehouden. Wellicht 
een handmatige trailingstop ter 
overweging.

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/?q=bel20
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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 S&P500 index - Rebound blijft intact

Op de weekgrafiek is sprake 
van een langdurig patroon van 
gematigd lagere toppen en 
lagere bodems. Daarbinnen 
is een herstelfase valide die 
het gebied rond de daily SMA 
en de 61,8% Fibonacci zone 
heeft bereikt. Openstaande 
reboundposities kunnen nog 
worden aangehouden, maar bij 
lagere koersen is het wellicht 
raadzaam wat winst te nemen. 
De zone rond 3.900 moet daarbij 
overeind blijven.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Basic Resources SXPP - Voldoende opwaartse ruimte

Het ziet er positief uit voor de 
Sector Basic Resources. De 
oude topzone rond 600+ zorgde 
vorige week voor een hapering, 
maar inmiddels kiest de markt 
voor hogere niveaus. Er ligt 
ruimte op de chart voor een klim 
richting grofweg 680/700. Onder 
600 verslechtert het beeld en 
is het raadzaam om lopende 
koopposities af te bouwen. 

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Opmars lijkt te worden voortgezet

De herstelfase vanaf 10.440 ging 
gepaard met flinke bewegingen. 
Inmiddels is de zone rond 
12.000 aangetikt, waarna een 
kleine terugval volgde die nu 
afgerond lijkt te worden rond de 
daily SMA. De DBS staat daarbij 
positief. De komende  dagen 
moet blijken of de markt bereidt 
is om verder door te stomen. 
Voor nu blijven Turbo Long 
posities gerechtvaardigd op 
basis van het Dashboard.

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/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Nasdaq-100&u=584&cat=Turbo
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Adyen - Traag koersverloop in matige rebound fase

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. Formeel is een 
rebound status valide, maar 
de bulls tonen weinig animo. 
Eerst maar eens boven de SMA 
lijn prikken, dan verbetert het 
plaatje aanzienlijk. De recente 
bodemvorming rond 1200 houdt 
de bulls wel in de race. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Positieve koersfase, maar weinig animo in het stierenkamp

Veel beweging, weinig trend, dat 
is het huidige koersbeeld. Thans 
redelijk gespartel boven de SMA 
lijn, met deze week mogelijk een 
Doji candle.  Swingteller naar 
+5 en een 5e DBS coaching 
staaf illustreren de positie van de 
bulls, die de gelegenheid krijgen 
om op te stomen naar de 4,90+ 
zone. Maar dan moeten ze wel 
meer initiatief tonen dan nu.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Forse koerszwiepers, erg volatiel allemaal, weinig vooruitgang

De koers wordt alle kanten 
opgeslingerd, met deze week 
mogelijk een witte candle met 
grote body. Gaat het daarmee 
lukken om boven de SMA te 
blijven? Volatiel opstomen naar 
de krap 30 zone voor het einde 
van het jaar? Zou mooi zijn, de 
grafiek herbergt in ieder geval 
stijgingsruimte. 
Bescheiden Turbo Long posities 
ter overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=adyen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Akzo Nobel - Stoere opleving in de dalende trend

Binnen de dalende trend is 
thans een  stoere opleving 
gaande, getuige de positieve 
stappenteller, maar met de RSI 
deze week boven de OB-lijn. De 
laatste stappen in de rebound of 
nog wat extra stierenpret richting 
de SMA lijn? Strak navigeren en 
goed opletten als er rebound 
posities uitstaan. In de buurt van 
75 zou topvorming niet misstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Bulls zetten aan voor een uitbraak

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Wat een spartelende strijd, maar weinig vooruitgang

De grafiek oogt  al enkele weken 
erg nerveus, met deze week de 
swingteller op +1 met mogelijk 
een klein Bullish Engulfing 
patroontje.Het weerspiegelt 
de grilligheid op het speelveld, 
het gespartel tussen 212-
193 steunzone en 320-340 
weerstandzone met krap 280 als 
tussen-hobbel. Geen makkelijk 
speelveld, maar dynamische 
rebounders zien hun kansen wel. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1447&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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 ASML - Mogelijke trendomkeer

Met een tweede witte candle nipt 
boven de SMA lijn proberen de 
bulls een positieve trendfase te 
starten. Dit gaat lukken zolang 
zij boven de SMA op 550+ 
blijven bewegen. Weinig ruimte 
dus voor een pullback, terwijl 
de RSI tegen de OB-lijn drukt. 
Spannende fase derhalve, even 
aanzien of de bulls daadwerkelijk 
doorzetten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Stieren razen over het veld, nu nipt boven de SMA lijn

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Rebound wordt moeizaam in stand gehouden

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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
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Recent is vanaf de 78+ zone een 
V-spike opleving gestart die deze 
week enigszins hapert, omdat de 
SMA lijn rond 90+ is aangetikt. 
De Risk Reward vlakken 
indiceren dat een TT Long Setup 
uitstaat. De DBS indicator geeft 
ook aan dat rebound posities 
gerechtvaardigd zijn. Voor nu 
bezien of er meer druk gezet kan 
worden op de SMA lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Een V-spike bodem op 78+ zorgt voor veerkracht

IMCD - Dapper herstel binnen het ritme van lagere toppen en lagere bodems

Momenteel is een volatiele 
rebound gaande, getuige de 
oplopende candles met een 
doortellende swingteller. Nog 
even en de SMA lijn op krap 150 
wordt bereikt met daarboven 
de 157+ weerstandzone. Daar 
eerst maar heen bulls! De RSI 
kronkelt rond de 50-lijn, dus het 
momentum kan opdrogen, hou 
daar even rekening mee. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Bulls vervolgen hun uitbraak

Onlangs is het gelukt om uit 
de trading box te breken, deze 
week opnieuw een witte candle, 
de breakout wordt vervolgd. 
Nog even en de RSI raakt de 
OB-band, dan kan de pullback 
naar 10+ worden ingezet om 
de uitbraak boven de box 
te valideren. Nu nog geen 
overspannenheid, dus Turbo 
Long posities mogen worden 
aangehouden. Vinger aan de 
pols bij een zwarte candle. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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
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Just Eat Takeaway  - Droogt het herstel nu al weer op? 

 
De rebound die vanaf het 
dieptepunt op 12+ werd ingezet, 
lijkt op te drogen bij de rode 
streep op 24+. De knik in de 
RSI remt in ieder geval de bulls 
in hun opmars. Komende week 
moet blijken of de beren hun grip 
kunnen vergroten. Voor nu is het 
raadzaam al dan niet deels de 
rebound posities te neutraliseren.  
Voor trendbeleggers zijn er pas 
kansen boven de 24+ weerstand. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Mooie pullback  zorgt voor herstel 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Het lukt niet om het tij te keren

Er wordt een heftige strijd 
gevoerd waarin het vooralsnog 
niet lukt om boven de SMA lijn te 
prikken. Sterker nog, de beren 
lijken hun grip te vergroten, 
zij dreigen met een dalende 
trendfase. Het ritme van dalende 
toppen en dalende bodems krijgt 
hierdoor een extra impuls. 
Vooralsnog geen koopposities 
overwegen, dat moge duidelijk 
zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9721&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Lichte bodemvorming als opmaat voor meer rebounding? 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Bulls stoten de kop tegen de SMA lijn

Vanaf de 40+ zone is een prima 
rebound gaande, met deze week 
de swingteller naar +3, maar ook 
een afremmende SMA lijn rond 
59,00.  Worden de bulls geremd, 
of is dit slechts een adempauze 
om daarna door te stomen naar 
de bovenkant van de trading 
range op 69?  De indicatoren 
sturen hier wel op aan. De 
candle van komende week moet 
uitsluitsel geven. 

Randstad - Bulls willen de upswing afmaken

De kleine zwarte candle van 
vorige week blijkt slechts een 
adempauze te zijn. De bulls 
stomen deze week gewoon door 
in swing +7, zij willen kennelijk 
door naar de 58+ zone om daar 
in swing +9 te toppen. Maar 
eens bezien of dit gaat lukken. 
Eventuele restant koopposities 
bewaken met een trailing stop. 

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=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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RELX - De spelers midden in de trading box, wat willen ze?

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Stroperig vervolg van de uptrend

De ondertoon is positief, 
hetgeen wordt bevestigd door 
de indicatoren. Toch ziet het 
koersverloop er wat stroperig uit, 
niet overdreven veel animo bij de 
bulls. Deze week wel weer een 
witte candle, dus de wil is er wel 
om noordwaarts op te stomen. 
Turbo Long posities dan ook 
maar even aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Bulls stomen op naar de SMA lijn

Er is een felle opleving gaande 
binnen de downtrend, teneinde 
de afstand met de SMA te 
verkleinen. De Fibo grid indiceert 
een opleving naar 33+ tot 35+.  
Deze week  mogelijk een Bullish 
Engulfing patroon als extra 
impuls. 
Turbo Long posities mogen 
worden aangehouden. In de 
buurt van 35,00 bezien of 
winstnemen aantrekkelijk is. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=relx
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=shell
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Heftige rebound

Volgens de Dashboard 
spelregels is een opleving in 
de downtrend gaande. Maar 
er dreigt al weer topvorming, 
dus het ritme van lagere toppen 
en lagere bodems wordt niet 
verstoord. Voor nu bezien of de 
beren hun grip gaan vergroten. 
Rebound posities deels 
verzilveren is een overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls houden het trend scenario goed in stand

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Bulls vervolgen hun parade 

Vorige week een lichte hapering, 
een adempauze, deze week 
weer een forse witte candle, de 
bulls vervolgen hun pad. Wellicht 
is 24+ haalbaar binnenkort in 
swing +9. Als dat lukt, dan is 
een trading range 17+ tot 24+ 
valide. Voor nu de bulls volgen, 
zo mogelijk met een Turbo Long 
positie. 

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/?q=universal music group
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Als de aandelenmarkten er goed gemutst bijliggen en er mooie 
bullenparades zichtbaar zijn, dan rijst vanzelf  de vraag wanneer er 
haperingen optreden als mogelijke afronding van de rally. In eerste 
instantie zien we dat op de grafiek, want die is ‘leading’ wat betreft 
koersverloop. Maar welke directe indicaties van topvorming, ook wel 
berenstempels genoemd, zijn er? Ik heb er zeven voor u.  
 
Berenstempels 
Charttechnisch zijn er meerdere indicaties waaruit blijkt dat de 
beer zijn stempel wil gaan drukken op het koersverloop. De eerste 
eenvoudige indicatie is een gewone zwarte candle, het Duiveltje. Als 
deze zwarte candle zicht openbaart als een Marubozu candle, ofwel 
een lange zwarte body zonder sprietjes, dan is dat een zwaarder 
berenstempel. 
Dan is er nog de Hammer, een candle met een relatief  lange spriet, 
ofwel shadow genaamd, onder een zwarte body. De bulls blijven 
hangen als indicatie van vermoeidheid. 
En wat dacht u van de Doji candles, de kaarsen zonder body, 
openingskoers is vrijwel gelijk aan de slotkoers. De Gravestone Doji 
toont de wil van de bulls, maar uiteindelijk zegevieren de beren met 
veroverd terrein, de bulls druipen af. 
Dan is daar het Bearish Engulfing patroon, ofwel het negatieve 
omarmingspatroon, waarbij een zwarte body de voorliggende witte 
body omarmt. Omdat dit stempel twee candles omvat heeft het meer 
impact. Hoe breder een patroon, hoe meer effect het heeft op het 
koersverloop.  
Een patroon bestaande uit drie candles is het Evening Star 
koerspatroon. Een betrouwbaar toppatroon waarin de bulls nog een 
keer mogen stralen om vervolgens weg te zakken. 
Tot slot het Key Reversal Down patroon, zichtbaar op de barchart, 
waarbij de slotkoers lager ligt dan de low van de vorige bar. 

U ziet, de grafiek kan voldoende informatie herbergen om u als 
actieve belegger op tijd te waarschuwen voor mogelijk aanstormend 
berengeweld. 

Afbeelding 2  

Indicaties van topvorming....

Berenstempels

Aanstormend berengeweld? 

Wolters Kluwer - Flinke zwiepers boven de SMA lijn

Het koersbeeld oogt erg 
onrustig en volatiel, maar wel 
met een positieve ondertoon. 
Koersvorming boven een 
opkrullende SMA lijn met 
wisselende standen bij de 
indicatoren. Zolang de koers 
boven 95+ noteert, krijgen de 
bulls de gelegenheid de uptrend 
nieuw leven in te blazen richting 
de 105+ zone of hoger.  De TT 
Long setup staat reeds uit. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Afbeelding 1  

Chart Navigator - 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
Wie zijn de winnaars van morgen? Die zoektocht staat centraal op een nieuw, spectaculair beleggersevenement: de IEX Beleggersdag, op 1 juni in de RAI te Amsterdam.Een indrukwekkende line-up van ceo’s, beursexperts, analisten en vakspecialisten spijkert je binnen een dag bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen toonaangevende beleggingsthema’s. Met maar één doel: zorgen dat je aan het eind van de dag met nieuwe beleggingsideeën en –inzichten huiswaarts keert.In workshops worden de thema’s verder uitgediept en voorzien van concrete beleggingsadviezen. En op de drukke beursvloer is altijd wat te beleven op en rond de stands van de aanwezige toonaangevende financiële instellingen.De IEX Beleggersdag wordt georganiseerd in het sfeervolle RAI Theater, één van de grootste theaterzalen van Amsterdam. Het theater combineert comfort en stijl met de nieuwste audiovisuele technologie. Het theater telt 1750 zitplaatsen en is gemakkelijk bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
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ABN AMRO Bank - Bulls lekker op dreef

Drie weken terug passeerden 
de bulls de SMA lijn. Daarna 
een paar mooie witte candles, 
de breakout beweging in 
volle gang. Vraag is uiteraard 
waar de breakout opdroogt 
en een pullback van start 
zal gaan. Wacht maar op de 
eerstvolgende zwarte candle, 
dat kan topvorming inluiden.
Vooralsnog mogen Turbo Long 
posities worden aangehouden. 

Alfen -  Zullen de bulls overleven?

Met twee witte candles 
proberen de bulls aan de SMA 
lijn te kleven om als zodanig te 
overleven. Zolang het lukt om 
boven 90+ te blijven, groeit de 
kans op een hervatting van de 
uptrend met zicht op 111+ en 
120+ als haalbare koersdoelen. 
De indicatoren blijven nog 
achter, dus wellicht slechts 
anticiperende koopposities 
overwegen. 

Arcadis - Poging om de trend ten goede te keren

Wat een sensatie bij de SMA 
lijn. Met een Bullish Engulfing 
patroon proberen de bulls los 
te komen van de sleepkabel 
teneinde de trend te keren en op 
te stomen naar 40 tot 45. Maar of 
dat gaat lukken? Swingteller en 
RSI zouden wel eens spelbreker 
kunnen zijn. Bij koersvorming 
onder 36,00 vervagen de 
positieve vooruitzichten.  
Kijk de kat maar even uit de 
boom. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=abn amro
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=alfen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=arcadis
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Basic-Fit - Rebound schoorvoetend ingestart, bulls aan zet

Na de enorme koersdaling tot 
krap 22,00 aan toe, werd het 
tijd voor een rebound. Dit werd 
twee weken terug ingestart, deze 
week een matig vervolg met de 
swingteller op +1. Bulls mogen 
opstomen naar de Fibo grid op 
30 to 35. 
Bescheiden Turbo Long posities 
ter overweging. 

OCI -  Bulls voeren de regie, de trend kan worden vervolgd

Een uitstekend technisch plaatje, 
de bulls voeren de regie met 
een mooie serie hogere toppen 
en hogere bodems. Deze 
week wordt een milde correctie 
afgerond, de trend kan worden 
vervolgd met een aanval op 40+.  
Het is wel jammer dat een brede 
negatieve divergentie gaande is 
op de RSI. Extra waakzaamheid 
geboden als er koopposities 
uitstaan. 

SBM Offshore - Al zigzaggend omhoog

Een grillig speelveld met 
een positieve ondertoon, 
dat is kenmerkend voor dit 
koersverloop. Momenteel zijn 
de bulls aan zet riching de 15+ 
zone, daar kan weer worden 
getopt. Als er Turbo Long 
posities uitstaan is een strakke 
navigatie gewenst. Bij een 
zwarte candle overwegen om 
koopposities te neutraliseren.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=basic-fit
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=oci
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q= sbm offshore
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Kering - Breken of draaien

Hoger of lager? Breken of 
draaien? Het zijn de vragen 
die een eerste blik op de chart 
van Kering oproepen. De koers 
hangt onder de weerstandzone 
550/70 en de weekly SMA. 
Charttechnisch de bovenkant 
van de trading range tussen 
430 en 570. Boven 570 kan de 
koers door naar 600 en daarna 
richting 700. Zolang de candles 
wit blijven zijn Turbo Long posities 
gerechtvaardigd. 

L‘ Oreal - Koers hangt nog onder de SMA, daarna door naar 373

L’ Oreal laat een vergelijkbaar 
beeld zien als Kering. Ook hier 
een brede trading range tussen 
300 en 373, waarbij de koers 
onder de weekly SMA hangt. 
De bulls lijken klaar om door te 
stomen richting de topzone 373. 
Voor nu dus afwachten of de 
markt hogere niveaus toestaat. 
Turbo Long posities kunnen 
worden aangehouden. Bij niveaus 
onder 340 ligt een afdaling op 
de loer en is het raadzaam om 
posities af te bouwen.

Mercedes-Benz Group - Opwaarts na pullback

Om de beweging in volle glorie 
te kunnen zien, moeten we 
inzoomen op de daggrafiek, 
maar de afgelopen weken was 
er sprake van een uitbraak en 
een pullback. Eerst de uitbraak 
boven de topzone en SMA rond 
60+, vorige week een tik terug, 
getuige de zwarte candle en 
de 60 zone die overeind bleef. 
Er wordt nu een witte candle 
gevormd en dus zijn Turbo 
Longs gerechtvaardigd voor de 
liefhebbers met koersdoel 68+.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=kering
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=l'oreal
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten
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GBP/USD - Zone rond 1.2300 komt in beeld

Een opwaarts patroon kenmerkt 
het herstel in het Pond. Er ligt 
nog ruimte voor een opmars 
richting grofweg 1.2300. 
De swingteller noteert in de 
plus en spanningsmeter RSI 
kruipt opwaarts richting het 
50 niveau en de dynamische 
overboughtlijn. Turbo Long 
posities kunnen worden 
aangehouden tot er signalen van 
topvorming ontstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Dollar verzwakt

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers heeft recent een flinke 
sprong genomen en noteert 
weer ruim poven pariteit, de 
zone rond 1,0500 is immers 
reeds aangetikt. Er waren vorige 
week wat signalen van mogelijke 
topvorming, maar inmiddels krijgt 
de opmars een vervolg. Zolang 
de candles wit blijven heeft de 
Euro het overwicht en kunnen 
Turbo Long posities worden 
aangehouden.

Er was geruime tijd stabilisatie 
zichtbaar in de Bund onder 
het swinglow dat deze zomer 
werd neergezet. Inmiddels 
noteert de koers hogere en 
krijgt een herstelfase meer 
vorm. De indicatoren bevestigen 
daarbij met positieve rangen 
en standen. Vooralsnog 
blijven reboundposities dus 
gerechtvaardigd. Wellicht wel 
strak navigeren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Rebound krijgt meer vorm

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=gbp/usd
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/?q=BUND future
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Chart Navigator - Grondstoffen                                                                                                                         week 47, 25 november 2022

Goud - Enige correctie

Na de driedubbele bodem 
rond 1.620 en is de koers flink 
omhooggeschoten richting 1.800. 
Op de weekchart is sprake van 
een trendbreuk van het dalende 
koerspatroon maar enige terugval 
zou charttechnisch niet misstaan 
en dat is inmiddels dan ook 
zichtbaar. Na enige terugval 
kunnen wellicht weer nieuwe 
Turbo Long posities worden 
overwogen. ‘Wacht op wit’ voor 
offensieve spelers.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Er is sprake van verzwakking 
in het koersbeeld van BrentOil. 
Er is immers sprake van een 
patroon met lagere topzones, 
waarbij de koers onder de weekly 
SMA lijn noteert die inmiddels 
afvlakt. Inmiddels staat de steun 
rond 83 onder druk, onder deze 
bodemzone krijgt een afdaling 
meer vorm. Turbo Shorts krijgen 
derhalve de voorkeur voor 
offensieve spelers.

BrentOil future - Steunzone staat onder druk

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de zijwaartse fase van de 
afgelopen maanden werd een 
positieve impuls zichtbaar. De 
koers bereikte de weekly SMA en 
de rode streep rond 22, waarna 
een tik terug volgde naar 21. 
Daar is nu wat bodemvorming 
zichtbaar middels een witte 
candle. Een significant hogere 
bodem zou een voorbode kunnen 
zijn van een nieuwe opmars 
richting de topzone 27. Als de 
zone rond 21 overeind blijft zijn 
Turbo Long kansen te overwegen.

Zilver - Tussen de linies

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=brent future
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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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een 
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest 
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s 
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
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