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Ook in de laatste handelsweek van november hebben de stieren zich goed 
laten zien en horen. Ze zijn zo enthousiast over de ontwikkelingen aan 
het Coronafront, dat ik de huidige, veelal overdreven koersstijgingen een 
“Pillenparade” zou willen noemen. Prachtig mooi die vaccin rally’s, maar er 
speelt toch veel meer op de financiële markten? Hou dan ook twee handen 
aan het stuur en grijp op tijd in als het sentiment dreigt om te slaan. 

Chart Navigator 
27 november 2020

Cadeautjes van de markt  
Soms stijgt de koers te rap in een te kort 
tijdsbestek, waardoor er overdreven sentiment 
zichtbaar wordt. Dit zijn de cadeautjes 
van de markt en die moet je uitpakken.
Check de charts van uw favoriete indices en 
hoofdfondsen of  daar cadeautjes worden 
aangereikt. Pak de winst dan maar. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers 
of  Small-cappers de grafiek duiden. Deze 
week kies ik voor AirFrance KLM, Aperam, 
Arcadis, BAM, Basic-Fit en SBM Offshore. Deze 
charts tonen hoe energiek de bulls in de weer 
zijn geweest, met thans de hamvraag of  zij 
hoogtevrees krijgen of  niet. 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas 
Buitenland universum drie titels die aansluiten 
op het thema van deze week, te weten de 
sectorindex Automobiles en de fondsen 
BMW en Ferrari. Mooie koersstijgingen op de 
weekcharts, maar voor hoe lang nog? Kijk, lees 
en oordeel of  acties gewenst zijn.
Op de intermarket speelvelden zie ik diverse 
koersuitslagen. EuroDollar probeert toch weer 
zijn uptrend nieuw leven in te blazen,  Goud en 
Zilver moeten flinke berentikken incasseren, op 
het BrentOil speelveld raken de bulls de weekly 
SMA lijn en de EuroBundFuture stabiliseert in 
zijn uptrend.  

In mijn TA coaching commentaren heb ik 
het veelal over Money Management (MM) en 
dan doel ik uiteraard op de omvang van de 
positie, niet alleen als trader, maar ook als 
actieve belegger. Extra rendement kan worden 
behaald als de omvang van de positie wordt 
aangepast aan de kracht van het scenario. MM 
is wat dat betreft een belangrijke stap in elke 
beleggingsbeslissing en bij elke Dashboard 
Belegging. Ik zal er in de TA Coaching 
Rubriek nader op ingaan. Aan u de eer om 
te beoordelen of  u MM gaat toepassen in de 
praktijk. Of  doet u dit al? 
 
Snelcursus Dashboard Beleggen 
U weet ongetwijfeld dat we uit hoofde van onze 
coaching activiteiten een serie korte video’s 
hebben gemaakt over technische analyse in 
het algemeen en Dashboard Beleggen in het 
bijzonder. U kunt deze coaching video’s hier 
inzien en bekijken.  
We hebben aan deze serie onlangs 
een langere video van circa 20 minuten 
toegevoegd, te weten een Masterclass 
Dashboard Beleggen, waarin in vijf  stappen 
uiteen wordt gezet wat het is en hoe je er 
in de praktijk mee om kunt gaan. U kunt de 
Masterclass inzien als u Dashboard Beleggen 
in vijf stappen aanklikt, succes!

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/tutorials/technische-analyse-de-basis/
https://youtu.be/TjTSJ63yqCI
https://youtu.be/TjTSJ63yqCI
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AEX-Index® - Balanceren boven 600

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 575-570 zou 
opgezocht kunnen worden om daar een 
hogere bodem te plaatsen. Maar gezien de 
candle van deze week is daar thans nog 
geen sprake van. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, ‘kopen op zwakte’ lijkt de 
aangewezen strategie voor trendbeleggers. 

DAX® index - Haperen rond de weerstand

Het Dashboard staat in de plus, maar de  
trendmatigheid is per saldo laag en 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 afdaling kan volgen terug in de 
range. De bulls lijken echter andere plannen 
te hebben en doen een nieuwe aanval op 
de weerstand. De candle is wel wat mager, 
even aankijken dus.

Conditie: Up.
Coaching: wellicht een trailingstop onder 
13.000 voor lopende koopposities.

Chart Navigator - Indices         week 48, 27 november 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Mooie breakout

Het krachtige herstel vanaf de bodem op 
3.000 punten heeft de topzone op krap 
3.600 gepasseerd. Deze week krijgt de 
opmars een vervolg, er zijn nog geen 
tekenen van topvorming zichtbaar, al verliest 
de beweging wel wat aan kracht. Enige 
terugval is toegestaan, een extra aanloop 
zal de opmars zelfs verder verstevigen. De 
indicatoren staan in de plus. Het is wellicht 
raadzaam uit te kijken naar enige correctie 
en de vorming van een hogere bodem. 
Vooralsnog blijven de bulls echter hogere 
niveaus opzoeken.

Conditie: Up.
Coaching: een tik terug biedt mogelijk nieuwe 
instapkansen. Lopende koopposities wellicht 
beschermen met een trailingstop.

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 - Door naar uncharted territory?

De koers balanceert rond de oude topzone 
op krap 3.650 punten. Wordt het breken of 
draaien? Bij een opwaartse doorbraak komt 
er ruimte vrij voor nieuwe highs, uncharted 
territory. Het vangnet voor de bulls ligt rond 
de recente weekly lows rond 3.500/3.550. 
Bij een ‘failure’ is dat het niveau om in de 
gaten te houden. Daaronder ligt immers een 
correctie op de loer richting 3.100 punten. 
Voor nu bezien hoe de strijd verder uitpakt. 

Conditie: Up.
Coaching: beleggers kunnen posities 
aanhouden. Wellicht een trailingstop 
gebruiken of winst nemen bij signalen van 
topvorming. 

DOW JONES index - Strijd om 30.000

De laatste maanden was er meer sprake 
van een brede bandbreedte binnen de 
opwaartse trend, waarbij de steunzone 
inmiddels ver weg ligt rond 26.143 punten. 
Er is nu een strijd gaande rond 30.000 
punten waar de bulls aanvankelijk wat 
haperden maar nu toch terrein winnen. 
Eerst maar kijken of ze de hogere niveaus 
vast kunnen houden. Pas onder grofweg 
26.000 gaat een negatieve fase van start en 
lijkt het gedaan met de uptrend. Daarvan 
is voorlopig geen sprake, de bulls gaan 
immers aan de leiding, maar onder het low 
van vorige week, dreigt wel een correctie.

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

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                           week 48, 27 november 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Uitputting nabij?

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 een kwestie 
van tijd. 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 of verder doorstomen.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de candles wit blijven. 
Bij een zwarte candle 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 48, 27 november 2020

ABNAMRO - Bulls op de rem? 

“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”, zo meldde ik vorige week. 
En zie, met veel enthousiasme bereiken ze 
de SMA lijn met de RSI tegen de OB-lijn. 
Nu wordt het keren of passeren voor de 
bulls. Wel of geen trendomkeer, dat is thans 
de vraag. Volgende week weten we meer.

Conditie: Support / Rebound.
Coaching: rebound posities strak bewaken. 
Bij een zwarte candle XL overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Adempauze

De ondertoon is positief, getuige de serie 
hogere toppen en hogere bodems boven 
een fier opkrullende SMA lijn. Regelmatig 
een volledige upswing ondersteunen hierbij 
de acties van de bulls. Maar de laatste 
weken schiet het niet op. Hangen tussen 
1430 steun en 1742 weerstand, het kan 
een driehoek worden, in afwachting van 
een nieuwe significante beweging. Dit zou 
dan een vervolg van de uptrend moeten 
worden. Maar eens bezien wanneer de 
bulls dit oppakken. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Bij witte candles zijn er 
additionele koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Spannende overgang

In mijn vorige commentaren schreef ik 
over de kans van de bulls om boven 3+ 
uit een trading range te breken. En zie, 
deze week doen zijn dat. Ik heb de grafiek 
opgeschoond om te laten zien dat een 
breakout gaande is, ofwel de eerste stap 
in een mogelijke uptrend. Deze breakout 
zou binnenkort op kunnen drogen gezien 
de stand van de RSI. Aansluitend een korte 
pullback tot circa 3 of 2,80 zou dan de 
trendomkeer moeten valideren. Al met al 
een spannende overgangsfase.

Conditie: Up. 
Coaching: koopjesjagers doen goede 
zaken, trendbeleggers haken aan in een nu 
nog prille Up status op het Dashboard. 

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 48, 27 november 2020

Akzo Nobel - Tussen rood en groen

Langzaam maar zeker loopt het momentum  
uit de grafiek. De koers beweegt min 
of meer zijwaarts tussen de groene 
steunstreep op 81,64 en de rode streep op 
91,85. De inidicatoren in magere standen 
ondersteunen het gebrek aan inspiratie 
bij de spelers. Er zijn dus zowel kansen 
voor de beer als de stier richting de 
genoemde krijtstrepen. Het moge duidelijk 
zijn dat buiten de kantelpunten een nieuwe 
significante beweging van start kan gaan. 

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 - Positieve verwachting

Momenteel is een correctie gaande die 
kan opdrogen op de plek waar je dat het 
liefste ziet, namelijk op de SMA lijn. Deze 
week swing -8 met vorige week al een 
witte candle sturen aan op de terugkeer 
van bodemstampers. Nog een solide 
witte candle is gewenst om daadwerkelijk 
te kunnen bodemen en de bulls de 
gelegenheid te geven de uptrend nieuw 
leven in te blazen. De vooruitzichten zijn 
positief, nu nog zichtbaar maken op de 
chart. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: bij witte candles op de SMA zijn 
er weer koopkansen voor trendvolgende 
beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Tijd voor een top

De bulls blijven ook deze week aan zet, een 
goeie stap omhoog, ze hebben immers 
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 staat reeds op 
+9 en de RSI beweegt thans boven de 
dynamische OB lijn. Bij de eerstkomende 
zwarte candle zullen de beren dan ook het 
stokje overnemen.

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar pas op bij een zwarte 
candle, dan gaat een correctie van start, 
dan deels winsten veiligstellen. 

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 48, 27 november 2020

ASR Nederland - Stieren op stoom

De bulls vervolgen hun weg in het 
stijgingskanaal. Swingteller naar +3 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 krijgt meer vorm. 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 - Bulls houden stand

De bulls houden prima stand in de 
uptrendfase die al zeer geruime tijd gaande 
is, getuige koersvorming boven een strak 
oplopende SMA lijn. Er worden ATH’s 
scherpgesteld, de bulls betreden nieuw 
terrein, ondersteund door upstanden 
in de indicatoren. Er liggen geen rode 
strepen in het veld, dus er is voldoende 
stijgingsruimte. Deze week mogelijk een 
kleine zwarte candle als smet op de 
grafiek, of zou dit toch de start zijn van 
topvorming?

Conditie: Up. 
Coaching: als de zwarte candle’s 
aanhoudten, dan overwegen winsten te 
verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Lichte stierendrang

Op afstand gezien overheerst het proces 
van hogere toppen en hogere bodems 
boven een sterk opkrullende SMA lijn. 
Met alle indicatoren in een plusstand is 
de Up status valide op het Dashboard 
en mogen de bulls dus hun gang gaan. 
Maar gaat het lukken om de rode strepen 
op 145+ en 151+ te slechten? Of gaan we 
daar wederom topvorming zien, zodat de 
contouren van een grillige trading range 
opdoemen? Voor nu bezien tot hoever de 
bulls kunnen reiken. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Boven de rode zone zijn er 
uiteraard extra koopkansen. 

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 48, 27 november 2020

DSM - In de correctie

“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”, dit schreef ik naar 
aanleiding van de recente koersbeweging. 
Deze week dan toch een gevoelige 
berentik met de swingteller op -1 en de RSI 
rap dalend naar de 50-lijn. Een scherpe 
reactie die kan aanhouden tot mogelijk 
de Fibo grid op 124+. Het is even aanzien 
tot hoever de beren zullen reiken met hun 
corrigerende berentikken. 

Conditie: Correctie.
Coaching: even wat winsten afromen om op 
lagere niveaus weer koopkansen aangereikt 
te krijgen, zo meldt de coach. 

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 98+. 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, danwel Rebound. 
Coaching: koopjesjagers anticiperen wellicht 
op de dubbele bodem. Anderen wachten op 
meer bevestiging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Even afkoelen 

Onlangs werd met veel enthousiasme de 
dalende SMA lijn opwaarts gepasseerd, 
waarna een breakout volgde die rap 
opdroogde. Inmiddels wijzen de zwarte 
candles op wat afkoeling, als zijnde een 
pullback richting de gepasseerde SMA 
lijn. De indicatoren staan nog in de plus, 
dus er is sprake van een charttechnische 
pullback, net zo valide mijns inziens.
Bodemen rond 85,00 zal de trendomkeer 
valideren en de bulls aansporen een 
nieuwe actie beweging te starten. Maar nu 
eerst de beren volgen in hun pullback. 

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 48, 27 november 2020

ING - Positieve overgang

Vorige week een uitbraak boven de 
SMA lijn en koersvorming boven de 
consolidatiefase, deze week een prima 
vervolg met wederom een witte candle. Er 
is een positieve overgangsfase gaande, 
de eerste stap in een mogelijk nieuwe 
uptrend. Er is nog geen sprake van 
overspannenheid, dus er kunnen nog wat 
witte candles bij komen. Maar dan wordt 
het toch tijd voor een pullback om de 
trendbreuk te bevestigen. Vooralsnog de 
bulls aan zet. 

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 van de 
beer mogen de bulls het weer proberen, 
zo is het idee. Voor nu bezien hoelang de 
zijwaartse periode aanhoudt. 

Conditie: Correctie danwel Up.
Coaching: bescheiden koopposities 
zijn gerechtvaardigd, er is immers een 
stabilisatie fase gaande. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Zullen de bulls overleven?

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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen     week 48, 27 november 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Flip in de box

Voor de tweede maal wordt een top 
geplaatst in de 45/46 zone, hetgeen de 
bovenlijn van een trading range ofwel box 
zou kunnen worden. Het behelst in ieder 
geval een verzwakking van de uptrend, 
waardoor de kans groeit dat de beren het 
stokje overnemen. Onder in het veld is er 
recent gebodemd in de 38,00 zone, dus 
dat zou zomaar weer kunnen gebeuren. 
Dan wordt de onderlijn van de box getest. 
Dat is van latere zorg, voor nu bezien of de 
berendruk verder wordt opgevoerd. 

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 - Hapering bij de bulls

“De Up status blijft valide, er is ruimte tot 
35+, de spike-top begin dit jaar. Maar er 
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”, zo schreef ik vorige 
week. En zie, mogelijk deze week een 
kleine zwarte candle als aarzeling in de 
bullenparade en opmaat voor topvorming., 
Komende week bezien of de beren hun 
grip gaan vergroten. 

Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols als er 
koopposities uitstaan, er dreigt immers 
topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Nu eerst een afdaling

Na de recente forse koerssprong tot krap 
2,75 nipt boven het stijgingskanaal, zijn 
er thans kleine zwarte candle’s zichtbaar. 
De RSI maakt een OB -cross, swingteller 
op +8, 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 met meer zwarte candle’s. 

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 recent een witte candle waarbij 
zelfs de dalende SMA even opwaarts werd 
gekruist. Maar die actie krijgt 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? De wil is er wel om uit te breken, maar 
de beren geven de strijd niet gemakkelijk 
op. Al met al een heftige strijd bij de SMA 
lijn. 

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 gaande. 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 door 
in eerste instantie de 50+ weerstand te 
slechten. 

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 - Stijgingskanaal ondersteunt de bulls

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. Het 
ziet er naar uit dat ook deze week dit motto 
wordt gerespecteerd. 

Conditie: Up. 
Coaching: zolang de koers vanaf de 
onderkant van het stijgingskanaal oploopt 
zijn koopposities gerechtvaardigd. De 
indicatoren zullen hierbij rap wisselen van 
plus naar min en weer terug. 

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 vol in de rebound

De bulls zijn druk doende om de rebound 
vanaf de 30,00 zone kracht bij te zetten. 
Swingteller inmiddels op +7, RSI inmiddels 
boven de OB lijn, met een witte candle 
prikken ze verder 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 
of dat de RSI gaat zorgen voor een zwarte 
candle. 

Conditie: Support / Rebound. 
Coaching: rebounders mogen hun 
koopposities aanhouden. Wel een vinger 
aan de pols nu de RSI op OB staat. 

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. 
Afwisselend witte en zwarte candles 
met indicatoren die van links naar rechts 
zwiepen en weer terug. 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. Zolang 
dit koersbeeld aanhoudt is het lastig 
om een scenario te schetsen. Buiten de 
kantelpunten is er zicht op een significante 
koersbeweging. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Bulls naderen de SMA lijn

Deze week wederom een juiste stap in 
de reboundfase. De bulls stomen op tot 
zelfs boven de Fibo grid, swingteler naar 
+3 ter ondersteuning, terwijl de RSI de 
OB lijn passeert. Er is ruimte tot 17+, maar 
met name de RSI stuurt aan op eerdere 
topvorming nipt onder de SMA lijn. Maar u 
kent de spelregel, eerst een zwarte candle, 
dan topvorming. Dus uitzien naar een 
zwarte candle tegen de SMA lijn. Of gaan 
de bulls verrassen met een trendbreuk? 

Conditie: Support. 
Coaching: reboundposities mogen worden 
aangehouden, maar pas op als er een 
zwarte candle verschijnt. Dan deels winsten 
verzilveren. 

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 TA coaching commentaren heb ik het veelal over Money 
Management (MM) en dan doel ik uiteraard op de omvang van de 
positie, niet alleen als trader, maar ook als actieve belegger. Extra 
rendement kan worden behaald als de omvang van de positie wordt 
aangepast aan de kracht van het scenario, zo leert de praktijk. 

De beslisboom 
Elke goeie beleggingsstrategie kent een viertal stappen of  trappen. 
De basis is natuurlijk de fundamentele analyse die met name antwoord 
geeft WAT er belegd moet worden. Ik ga daar (uiteraard) niet verder 
op in, dat laat ik over aan mijn fundamenteel geschoolde collega’s. 
De tweede stap is het timing vraagstuk, ofwel WANNEER ga ik in- en 
uitstappen. Dan gebruik je natuurlijk de technische analyse. Ik ga er 
hier overigens van uit dat het actief  dynamisch beleggen betreft, niet 
de buy & hold strategie.
De derde stap is die van Money Management, ofwel HOEVEEL ga ik 
beleggen. Daar zijn allerlei risico management regels voor opgesteld. 
De belangrijkste is die wellicht van een vaste investering per 
belegging. Dus niet in aantal stuks denken, maar in vaste bedragen. 
Denk maar aan de grap met kilo veren en kilo lood. 
En dan de allerbelangrijkste stap, die van DISCIPLINE, ofwel de 
psychologie van beleggen. Ik hoef  u niet uit te leggen dat mentale 
valkuilen en vaardigheden als rode draad door het beleggingsproces 
lopen. Als de discipline niet goed op orde is, heb je helemaal niets aan 
de andere drie stappen, dat is mijn stellige overtuiging.

MM bij Dashboard Beleggen 
In afbeelding 2 wordt aangegeven wat de plaats van MM is bij het 
Dashboard Beleggen. Daar ziet u dat niet alleen een TT Setup 
van belang is, Risk Reward Ratio, MM en Stops spelen een net zo 
belangrijke rol. 
In de praktijk wordt MM veelal toegepast als scale-in en scale-out 
techniek. Start met een bescheiden positie als niet alle seinen op 
groen staan en breid deze uit (scale-in) naarmate het scenario aan 
kracht wint. Begin met het afbouwen van een positie (scale-out) als het 
scenario aan kracht verliest, verzilver alvast maar wat winst. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

MM in de beslisboom

Money Management

MM bij Dashboard Beleggen

Wolters Kluwer - Turbulente Up fase

Het gaat er nog al heftig aan toe op dit 
speelveld. Binnen de uptrend zien we 
regelmatig stevige berentikken, hetgeen 
thans ook het geval is. Komende week zal 
dit mogelijk worden bevestigd met een 
minstand in de swingteller. Maar houdt de 
SMA lijn op 67+ de bulls in de race? Dat is 
al zo vaak gebeurd, dus waarom nu niet? 
Op 68,54 ligt reeds een eerste vangnetje. 
Mocht daar dan ook worden gebodemd, 
dan overleven de bulls de berenaanval en 
kan de uptrend worden vervolgd. 

Conditie: Up.
Coaching: wacht op wit voor nieuwe 
koopkansen in de volatiele trend. 

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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AirFrance KLM -  Prachtige rebound

In tijd van vier weken is de koers rap 
opgestoomd tot bijna de 1e Fibolijn en SMA 
lijn rond 5,44, vrijwel een verdubbeling 
van de koers ten opzichte van het recente 
dieptepunt op 2,164. De opleving werd 
mede gevoed door de positieve divergentie 
op de RSI, hetgeen zelfs nog tot een 
trendomkeer kan leiden. Dit laatste is het 
geval bij koersvorming boven 5,44. Echter, 
de RSI staat ver boven de OB-lijn, dus 
topvorming tegen de SMA lijn ligt meer voor 
de hand. Spannende fase dus. 

Conditie: Rebound / Support.
Coaching: vinger aan de pols als er rebound 
posities uitstaan. Bij een eerstvolgende 
zwarte candle XL overwegen. 

Aperam - Nekstrekkende stieren

In tijd van vier weken is de koers omhoog 
gestuwd tot in de 33/34 zone, een mooie 
prestatie van de bulls, maar ook wel een 
beetje overdreven. Gaten tussen de 
bodies, lange witte lichamen, maar nu wel 
een RSI nipt boven de OB-lijn. Tijd voor 
wat afkoeling hetgeen zal plaatsvinden als 
een zwarte candle verschijnt. Dan kan een 
pullback van start gaan met de intentie een 
hogere bodem te plaatsen en het proces 
van hogere toppen en hogere bodems 
meer gestalte te geven. Voor nu dus bezien 
wannneer de beren in actie komen. 

Conditie: Up.
Coaching: bij een zwarte candle is het te 
overwegen winsten veilig te stellen. 

Arcadis - Buiten het kanaal getreden

Deze week een solide witte candle die 
boven uit het stijgingskanaal steekt, swing 
+9 en de RSI bijna tegen de OB-lijn. Drie 
indicaties die aansturen op topvorming 
en correctie richting de onderkant van 
het kanaal op 20+. Momenteel dus iets 
teveel euforie boven in het veld. Eerst een 
rondje winstnemingen, even afkoelen om 
daarna de trend weer te vervolgen. Dat 
is vooralsnog het meest waarschijnlijke 
scenario. Voor nu dus uitzien naar de 
eerstvolgende zwarte candle. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities strak bewaken 
en vinger aan de pols bij indicaties van 
topvorming. 

     = kans,  = bedreiging
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 BAM - Dappere breakout

Ook op deze chart in een kort tijdsbestek 
een gigantische koerssprong waardoor de 
euforie overheerst. Maar pas op, een sterke 
stierenstoot roept veelal een reactie op 
bij de beer, hetgeen nu ook het geval lijkt. 
Vanaf de zone 2,20, toevallig of niet gelijk 
aan oude bodems, delen de beren een tik 
uit. Even afkoelen richting de SMA lijn op 
1,74 zal de bulls aansporen het nogmaals 
te proberen. Al met al een volatiele strijd om 
een nieuwe uptrend te starten. 

Conditie: Up.
Coaching: na een welkome afkoeling zijn er 
koopkansen als de koers boven de SMA lijn 
blijft bewegen. 

Basic-Fit - Nu eerst een pullback

Een schitterende overgang van een trading 
range naar een nieuwe stijgende trendfase, 
zo ziet het er in ieder geval uit. Onlangs 
een uitbraak boven uit de box en door 
de SMA op 25+, thans de volgende stap 
in voorbereiding, te weten de pullback. 
Een stap terug naar de SMA lijn om de 
trendomkeer te valideren en een proces 
van hogere toppen en hogere bodems in 
gang te zetten. Voor nu dan ook bezien of 
de beren hun grip kunnen vergroten.
 
Conditie: Up.
Coaching: na een succesvolle pullback zijn 
er koopkansen voor actieve trendvolgende 
beleggers. 

SBM Offshore - bulls op stoom

Na wat aarzelingen op de SMA lijn rond 
14,00 wisten de bulls toch uiteindelijk de 
juiste weg in te slaan. Ze zijn inmiddels 
in swing +3 al aardig op weg maar 
de 16,42 tot 17,30 zone, twee toppen 
uit het verleden. De chart verdient 
absoluut geen schoonheidsprijs wat 
betreft trendmatigheid, dus volatiele 
koersuitslagen blijven goed mogelijk. Op dit 
moment echter de bulls redelijk goed in het 
zadel, maar eens bezien tot hoe ver zij nog 
kunnen reiken. 

Conditie: Up. 
Coaching: twee handen aan het stuur als 
er koopposities uitstaan. De beren kunnen 
zomaar weer toeslaan. 
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Sector Automobiles & Parts - Correctie op komst?

Voor de Sector Automobiles & Parts geldt 
dat er sinds maart al een opwaartse 
beweging zichtbaar is. Een sterk patroon 
met hogere toppen en hogere bodems 
kenmerkt de chart. Inmiddels zijn er weer 
niveaus zichtbaar die ook aan het begin van 
het jaar getoond werden. De laatste weken 
neemt de sector een flinke voorsprong. 
Enige terugval is echter wel mogelijk, zeker 
nu er signalen van topvorming zichtbaar 
worden. Voor de sector zelf geldt dat een 
terugval naar 450 nieuwe instapkansen zou 
bieden. 

Conditie: Up.
Coaching: wellicht wat winst nemen, na een 
dip nieuwe instapkansen.

BMW  - Lichte topvorming

Begin van jaar noteerde het aandeel rond 
75. Na een forse afdaling volgde een stevig 
herstel. Met hogere toppen en hogere 
bodems staat de koers nu weer rond 75. Er 
is wel wat topvorming zichtbaar, en dat mag 
ook wel na de opmars van de afgelopen 
weken. De bulls lijken een beetje uitgeput 
rond de weerstand. Tussen 65 en 70 lijkt 
het een mooi gebied om BMW weer op te 
pikken. Eerst maar kijken of er daadwerkelijk 
een correctie zichtbaar wordt. 

Conditie: Up.
Coaching: mogelijk wat winst pakken bij een 
correctie. Daarna nieuwe koopkansen.

Ferrari - Nieuwe highs

Vol gas omhoog vanaf de steun op 150, 
tevens de SMA zone. Dat was althans het 
beeld enige weken geleden. Nieuwe highs 
zijn geplaats rond 182. Daar is nu wat 
hapering zichtbaar, maar nog wel hogere 
weekly lows. Enige terugval is toegestaan 
zonder schade aan te brengen aan het 
charttechnische beeld. Zolang de koers 
immers boven 150 noteert ziet het er positief 
uit voor het aandeel. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities wellicht aanhouden. 
Bij een dip naar circa 60+ zijn er additionele 
instapkansen.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Opmars richting rode streep

GBP/USD - Uptrend valide

Op de weekgrafiek is een opwaartse 
beweging zichtbaar waarbij de 
trendmatigheid de afgelopen weken verder 
is toegenomen. De topzone rond 1.3500 
komt weer binnen bereik. Wellicht dat daar 
wat topvorming ontstaat. Zover is het echter 
nog niet, maar 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 - Matige uptrend

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 echter 
te zijn teruggekeerd. Wellicht ligt er rond 
175.50 nog een tussenliggende hobbel, 
zoals beter 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 EUR/USD ontsnapt aan de range die 
de afgelopen weken zichtbaar was. De 
weerstand op 1.20 komt binnen bereik. 
Inmiddels noteert het valutapaar ook weer 
in de plus op Het Dashboard. De SMA lijn 
ligt ver weg maar is inmiddels opwaarts 
gedraaid. Al met al is de Euro nu het 
sterkst. Voorlopig de bulls blijven volgen 
dus.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities handhaven zolang 
de koers boven circa 1.18 noteert.

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 48, 27 november 2020

Goud - Einde correctie in zicht?

De koers brak de afgelopen week door de 
zone rond 1.850 en is daarbij teruggevallen 
tot het eerder genoemde niveau op 1.800. 
Daar is nu wat stabilisatie zichtbaar, maar 
nog geen hogere niveaus. Het Dashboard 
bevestigt de afdaling. Op de weekgrafiek is 
sprake van een correctiefase waarbij tevens 
de stijgende SMA als trendbegeleiding 
in beeld komt. Een mooie plek voor een 
bodem. We zullen zien of er meer beleggers 
terugkeren. 

Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopposities zijn 
mogelijk bij witte candles rond de steunzone 
1.800. 

Zilver - Trading Range

De koers beweegt al geruime tijd tussen  
grofweg 22 en 26. Deze week weer een 
afdaling nadat de zone rond 26 eerder 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 rond de steun 
op krap 22. Al met al is dit nu meer een spel 
voor range-spelers. Onder 22 ligt de zone 
rond 19/20 als vangnet.

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

BrentOil future - Topzone en SMA bereikt.

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. 
De klim kan dus gevolgd worden tot er 
signalen van topvorming zichtbaar worden. 

Conditie: Support.
Coaching: reboundposities zijn 
gerechtvaardigd zolang de swingteller op de 
weekgrafiek in de plus staat. Een trailingstop 
ter overweging. 
 

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


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

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


