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Met de jaarultimo in zicht worden de kaarten nog even goed geschud voor
de laatste speelronde. Willen de bulls opstomen naar de jaarhigh of zullen de
beren hun slag slaan? De ondertoon op menig aandelenspeelveld is positief,
maar ook krampachtig met links en rechts onderhuidse “Stijgingsdriften” in
het stierenkamp. Check goed de charts als u nu reeds wilt voorsorteren op
het nieuwe beleggingsjaar 2022.
Kopen na de dip
Aan turbulentie geen gebrek op menig
weekchart. Stevige berentikken binnen
de correctiefase. Maar ook dappere
herstelpogingen door de stieren. Check
de charts van uw favoriete indices en
hoofdfondsen of er al weer koopkansen
zijn na de dip, want dat blijft de strategie.
Traditiegetrouw duiden we van zes Midkappers
of Small-cappers de grafiek. Deze week
aandacht voor zes A-titels uit de midkapbak,
te weten Aalberts, AirFrance KLM, Alfen, AMG,
Aperam en Arcadis. De charts herbergen
stijgingsdriften bij de bulls, maar zijn dit dan
ook mooie koopkansen?
Uit het BNP Paribas buitenland universum
kiezen we drie charts, te weten Brenttag, Essilor
en Vinci. Grafieken die aansluiten bij het thema
van deze week. Kijk en lees of actie gewenst
is. De sectorkeuze valt op ‘Tech’ waar de bulls
proberen de uptrend een nieuwe impuls te
geven, hetgeen een koopkans impliceert.
Op de intermarket speelvelden is het relatief
rustig. EuroDollar probeert wat te stabiliseren
rond 1,13 in de downtrend, Goud spartelt
rond zijn SMA lijn, Zilver stuurt aan op een
steunscenario, BrentOil toont een matige
correctiefase en de Euro Bund Future blijft
hangen nipt boven zijn SMA lijn.

U heeft ongetwijfeld gezien en gemerkt dat wij
de nieuwe DBS indicator hebben toegevoegd
op alle charts. Deze indicator geeft als
staafdiagram het verloop van de koersstatus
weer en geeft met stippen de coaching
aanbeveling aan. De DBS indicator kan ook
worden ingezet als money management
handelsplan, waarbij de omvang van de positie
afhankelijk wordt gesteld van de kracht van de
koersbeweging. Hoe dat allemaal werkt kunt
u lezen in de TA Coaching Rubriek van deze
week. Bestudeer het DBS Drieluik Handelsplan
en wie weet gaat u het in de praktijk toepassen.
TA voor beginners
Er is inmiddels een trouwe schare aan actieve
beleggers die het Dashboard Beleggen
omarmen en ook in de praktijk toepassen.
Daartoe is het wel gewenst de basis spelregels
van technische analyse onder de knie te
hebben. Voor hen die hun kennis nog eens
willen opfrissen en voor hen die zich als nieuwe
fan aanmelden, ja, die zijn er nog steeds,
staan er enkele TA instructie ofwel coaching
video’s (klik) op de website van BNP Paribas.
Leuk lesmateriaal, volgend jaar aan te vullen
met extra onderwerpen.
Nico P.R. Bakker
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AEX-Index® - Opdrogende correctie
Op dit tijdvenster is een correctie gaande die
mogelijk al weer opdroogt boven de 750+
steunlijn. Vooralsnog een milde correctie,
waarbij de RSI dreigt met een OS upcross.
Mooie voeding, ook vanuit de DBS indicator,
om de trend te hervatten met een nieuwe
aanval op de 829+ rode streep. Het ritme van
hogere toppen en hogere bodems wordt niet
verstoord, dus de bulls houden hun grip op het
veld. Voor nu bezien of zij kunnen doorpakken
met meer witte candles richting de jaarultimo.
Coaching: bodemvorming moet aanhouden om
bescheiden koopposities te rechtvaardigen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DAX® index - Hervatting opmars?
Net boven de steunzone 14.800 en weekly
SMA is nipt een hogere bodem gevormd.
De bulls nemen deze week flinke afstand.
Charttechnisch is er meer sprake van een
brede tradingrange binnen de opwaartse
trend. De trend krijgt boven 16.290 een
vervolg. Daarvoor moet wel de tussenliggende
horde rond 16.000 gepasseerd worden. De
DBS kleurt groen met een stip als teken van
trendhervatting maar de witte candle overtuigt
nog niet. Een vroege signalering.
Coaching: koopposities zijn mogelijk voor
offensieve spelers.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bel20 Index - SMA en steunscenario
Na het plaatsen van een top op 4.413+ is
de index inmiddels ver teruggezakt. Op de
weekgrafiek is daarmee sprake van een
dubbele top. De index beweegt nu boven de
steunzone rond 4.000+. Daar kan mogelijk
gebodemd worden, maar dat moet dan wel
met overtuiging. Op krap 4.100 lijkt een bodem
in de maak. Pas onder de steun 4.000+ komt
het opwaartse koerspatroon echt onder druk
te staan en gaat een negatieve overgangsfase
van start.
Coaching: wellicht komen er nieuwe
koopkansen bij overtuigende witte candles.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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EUROSTOXX50® index - Wit met spriet
Vanaf de top op 4.415 volgde er recent een
stevige correctie en draaide alles in de min,
de swingteller staat nu op -3, de RSI is bodemt
vanaf de 50 zone. Het gevolg is dat het
Dashboard een verse en vroege Up conditie
toont. De lange termijn trend loopt pas echt
averij op onder grofweg 3.900 punten. Er ligt
dus nog wel wat ruimte voor de beer. Alles bij
elkaar dus een gematigd positief beeld voor de
Eurostoxx50.
Coaching: wellicht een koopkandidaat voor
bescheiden posities. Echt overtuigend is het
nog niet.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

S&P 500® index - Uptrend blijft overeind
De correctie vanaf krap 4.750 is gestrand
rond 4.500 ter hoogte van de oude top
en de daily SMA zone. Na wat moeizame
bodemvorming, nam de markt een sprint en
thans komt de topzone rond 4.750 alweer in
het vizier. Pas onder de steun op 4.200 komt
het opwaartse patroon op de weekgrafiek in
gevaar. Al met al blijft de uptrend dus keurig
overeind. Het Dashboard heeft nog iets meer
bevestiging nodig alvorens de UP conditie
weer tevoorschijn komt.
Coaching: de uptrend lijkt een vervolg te
krijgen, door de grote candles toont het wat
onrustig.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Technology - Vervolg uptrend?
Vanaf de top op 857+ is een correctie van
start gegaan binnen de nog stijgende
trend. De koers is aanbeland boven de
stijgende daily SMA en steuno zone zo rond
750+punten. Spanningsmeter RSI noteert
een ‘bounce’ vanaf de 50 zone en dynamisch
oversold gebied en de candle kleurt wit. Is
dit het startschot voor een hervatting van de
uptrend? Dat zou zo maar kunnen. Volgende
week wellicht hogere niveaus.
Coaching: bij hogere niveaus krijgt de uptrend
welicht een vervolg. Nieuwe koopposities zijn
mogelijk.

Naar alle BNP Paribas Turbo’s
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Adyen - Correctie houdt aan
Een turbulente maar toch ook wel milde
correctie, zo ziet het huidige koersbeeld er
uit. Recent topvorming rond 2800, thans een
afdaling richting de SMA lijn op 2150+. Echter,
bodemvorming rond 2225 zou goed kunnen,
gevoed door de RSI en het motto ‘oude
weerstand wordt nieuwe steun’. Deze week zo
mogelijk een witte candle als eerste stap in het
bodemvormingsproces. Voor nu dus aanzien
of de bulls kunnen doorpakken met meer witte
candles.
Coaching: na het afronden van de correctie
zijn er koopkansen voor trendvolgende
beleggers.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Correctie kan opdrogen
“Een spannende strijd binnen de uptrend
met weinig speelruimte voor de bulls
momenteel. Ze moeten komende week
terugkeren met een witte candle om te
kunnen overleven”, zo schreef ik onlangs
En zie, de bodemstampers zijn gearriveerd,
zij proberen deze week een tweede witte
candle te plaatsen op de plek waar je dat het
liefste ziet. Het is prematuur, even aanzien of
de bulls volhouden.
Coaching: voor trendbeleggers zijn
er anticiperende koopkansen mits
bodemvorming aanhoudt.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Lichte hapering
Met veel gevoel voor dramatiek en derhalve
met de nodige turbulentie en wispelturigheid
weten de bulls stand te houden en de
uptrend te vervolgen. Alle indicatoren
staan in de plus dus hogere niveaus zijn
aannemelijk. Dan moet de koers wel boven
29+ blijven bewegen en mag de rode streep
op 31+ worden geslecht. Maar eens bezien
wat de bulls in petto hebben en wanneer er
vermoeidheid optreedt.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, er is thans geen zicht op
significante verzwakking bij de bulls.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Akzo Nobel - Felle SMA strijd
Wat een felle strijd bij de SMA lijn! De
beren proberen de koers onder de SMA
lijn te persen om daarmee een negatieve
overgangsfase te bewerkstelligen. De bulls
verzetten zich met hand en tand en willen
boven de SMA lijn blijven. Voor nu wachten
wie als overwinnaar uit de arena stapt, waarbij
de beer deze week zijn kansen wel vergroot.
Of herpakken de bulls zich bij de stippellijn
onder het motto ‘oude weerstand wordt
nieuwe steun’?
Coaching: enige terughoudendheid is wel
gewenst in de felle strijd. Wacht op een
duidelijk signaal uit het veld,
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Arcelor Mittal - Correctie in de range
Het lukt niet om de trend te vervolgen. De
bulls vallen terug binnen de contouren van
een trading range met 22 tot 24 als onderlijn
en 30+ als bovenlijn. Swingteller en DBS in
correctiestand bevestigen de corrigerende
berentikken, de RSI noteert rond de 50lijn en OS-lijn en dat oogt dan wel weer
positief. Deze week wordt mogelijk een
witte candle geplaatst als eerste stap in het
bodemingsproces, de RSI helpt ook mee, de
range blijft hierdoor intact.
Coaching: anticiperende koopkansen voor
range spelers en trendbeleggers, mits de
candle van deze week wit is.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - Normale correctie
Binnen de sterke trendfase delen de beren
tikken uit, waardoor swingteller en DBS
indicator in een correctiestand staan. Tot
hoever kan de correctie reiken? Wellicht de
310+ zone of zelfs de SMA lijn die nu rond 267
in het veld ligt. De trend komt als zoanig niet
in gevaar, daartoe is de ondertoon te sterk.
Laat de beren dus maar even hun gang gaan.
Het is uitzien naar een nieuwe hogere bodem
binnen de trend.
Coaching: enige terughoudendheid is thans op
zijn plaats. De strategie ‘kopen op zwakte’ is
vooralsnog valide.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ASML - Afzwakking trend
Ook op dit speelveld is een correctie gaande,
waardoor de weg naar boven wordt begrensd
in de 750-770 zone. Dit kan impliceren dat de
stevige uptrend aan kracht inlevert en dat de
beren druk kunnen gaan zetten richting de
600+ zone. Best wel veel ruimte als gevolg
van aanzwellende turbulentie. Zwiepende
koersen, het is even niet anders. De ondertoon
blijft positief maar verliest enige glans. We
volgen de strijd met belangstelling.
Coaching: hou rekening met aanzwellende
turbulentie, twee handen aan het stuur. Pas
zo mogelijk Money Management toe op
uitstaande posities.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASR Nederland - Springerige correctie
Binnen de positieve trendfase zijn de beren al
enige weken bezig met corrigerende tikken,
zo blijkt uit de stand van de swingteller en
de DBS indicator. Geen probleem, dit past
binnen het glooiende koersverloop. Terug naar
de Fibo grid op 37,55 tot 35,30 is toegestaan
zonder dat de trend in gevaar komt. Laat de
beer maar even zijn gang gaan, het is uitzien
naar een nieuwe hogere bodem. De eerste
indicaties hiertoe zijn reeds zichtbaar.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden. Bij voldoende bodemvorming
zijn er additionele koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Zwieperige correctie
Deze week spartelen de bulls opnieuw
boven in het veld, ze moeten wat berentikken
incasseren. Geen probleem, een tussentijdse
zwarte candle draait niet direct het sentiment.
Wel dreigt er een correctiestand op de
swingteller en DBS indicator, dus berendruk
is wel voelbaar. U ziet ook de sprieterige
candles, dus turbulentie kan aanzwellen. Hoe
het ook zij, zolang de koers boven circa 70
noteert blijft de ondertoon positief. “Zonder
wrijving geen glans” derhalve.
Coaching: een beetje winst afromen kan
geen kwaad. Bij bodemvorming zijn er weer
koopkansen.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

6

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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 49, 10 december 2021

DSM - Lichte hapering
Al geruime tijd is er sprake van een positieve
ondertoon getuige de serie hogere toppen en
hogere bodems boven een fier opkrullende
SMA lijn met regelmatig volledige upswings.
Deze week al weer een +8 stand op de
swingteller met hernieuwde stuwingsdrang
richting 200. Wat gaan de bulls daar doen?
Komende week mogelijk swing -1, dus
topvorming dreigt, tenzij de 200 grens
moeiteloos wordt geslecht. Volgende week
weten we meer.
Coaching: vinger aan de pols als er (restant)
koopposities uitstaan. Even aanzien wat de
spelers gaan doen bij de 200 passage.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Overlevingsstrijd
Gooien de beren roet in het eten van de
bulls? Ze waren goed op weg, maar worden
teruggeworpen tot onder de steunlijn van het
stijgingskanaal rond 90,00. Indicatoren in een
lichte minstand, dus het charttechnische beeld
verzwakt wel. De bulls moeten terugkomen
met een witte candle boven de SMA lijn om
een trendbreuk af te wenden. Deze week
een dappere poging hiertoe, maar nog niet
overtuigend. Een spannende overlevingsstrijd
is gaande.
Coaching: bij een overtuigende witte candle
zijn er (additionele) anticiperende koopkansen.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Bulls blijven sterk
“Deze week opnieuw een zwarte candle
met de swingteller mogelijk naar -1, dus
topvorming zwelt aan als opmaat voor een
correctie die kan aanhouden tot de 170-160
zone. Vooralsnog een normale en gezonde
afkoeling”, zo schreef ik vorige week. Welnu,
die correctie stelt niets voor, deze week komen
de bulls al weer in actie, zij willen de trend
vervolgen op ‘uncharted territory’. Maar eens
bezien tot hoe ver zij kunnen reiken.
Coaching: de DBS geeft aan dat nog steeds
koopposities mogen worden aangehouden, er
was geen XL coaching aanbeveling.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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ING - Stabilisatie
Al geruime tijd is er sprake van een serie
hogere toppen en hogere bodems boven
een fier opkrullende SMA lijn, een stijgende
trendfase derhalve. Binnen de uptrend is
thans een correctie gaande, een logische stap
terug binnen de trend. Het is wachten op de
bulls die een hogere bodem mogen plaatsen
om daarna de trend te vervolgen. Bodemen
ruim boven 11+ zou daarbij niet misstaan.
Binnenkort weten we het.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn er
(additionele) koopkansen voor trendvolgende
beleggers. “Buy the dip” dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway - Nog steeds down
“Opnieuw een forse zwarte candle, alle
indicatoren fors in de min, de koers kan naar
de onderkant van het dalingskanaal rond
52 tot 50 gedrukt worden. De RSI nadert de
OS-lijn, dus binnenkort bodemvorming lijkt
aannemelijk”, zo schreef ik vorige week. Welnu,
het is zover. Het is tijd voor de bodemstampers
om in actie te komen als prelude voor een
rebound naar 60 tot 70. Deze week een
poging om een witte candle te plaatsen, maar
overtuigend is het allemaal niet.
Coaching: zijn er aanstaande rebound kansen
voor koopjesjagers? Wacht op voldoende wit is
de coaching overweging.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Non-activity
Voor de zevende achtereenvolgende week
een non-activity candle. Anders gezegd, de
bulls voeren een overlevingsstrijd in de huidige
overgangsfase. Met steun op 2,57 moeten
ze overtuigend boven de SMA klimmen om
zicht te houden op hogere koersen. Lukt dat
niet binnenkort, dan dreigt er een dalende
trendfase met 2,45 en zelfs 1,90 als haalbare
koersdoelen. Wie toont binnenkort overtuigend
initiatief?
Coaching: een zijlijnpositie is gerechtvaardigd
totdat duidelijk wordt wat de spelers van plan
zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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NN Group - Opkrabbelende stieren
De felle correctietik wordt vooralsnog keurig
opgevangen binnen de trend. Met name
de RSI geeft voeding voor bodemvorming,
de groene streep op 43+ kan al worden
ingetekend. Opkrabbelende stieren, zo zou
ik het willen omschrijven. De kans groeit dat
zij de rode streep op 47+ kunnen opzoeken
en mogelijk breken. Het ritme van hogere
bodems en hogere toppen is immers intact.
Coaching: kijk even de kat uit de boom en
wacht op een overtuigende terugkeer van de
bulls. Of wilt u anticiperen?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Down status
De beren handhaven de druk op het veld
met voor de vierde week de Down status op
het Dashboard. Met deze voortgang krijgen
zij de gelegenheid om de koers naar de 28
zone te drukken, gelijk aan de bodems in
2018 (niet zichtbaar). Lagere toppen en lagere
bodems met aanzwellende turbulentie, zo ziet
vooralsnog het landschap er uit. Laat de beer
nog maar even zijn gang gaan.
Coaching: short spelers pakken hun punten,
trendbeleggers wachten aan de zijlijn op
mogelijke rebound kansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Midden in de range
In mijn recente commentaren schreef ik over
de trading range fase die actief is tussen
65+ steun en 80+ weerstand. Momenteel
staat de koers precies in het midden van de
range, op de middenstip dus. Maar wel met
de indicatoren in een lichte minstand, dus de
beren hebben een kleine voorsprong. Maar
de bulls verweren zich goed, dus het is even
aanzien wie vanaf de middenstip overtuigend
initiatief gaat tonen.
Coaching: kijk nog even vanaf de zijlijn toe hoe
de bal gaat rollen en kies dan een positie.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Randstad - Overlevingsstrijd
De positieve ondertoon wordt tijdelijk
onderbroken door corrigerende berentikken,
zo blijkt uit de stand van de swingteller en DBS
indicator. Hamvraag is uiteraard wat er gaat
gebeuren bij de SMA lijn rond 58,00. Daar
moeten de bulls alle zeilen bijzetten om te
overleven en de toch al matige trendfase een
nieuwe impuls te kunnen geven. De groene
steunstreep is voor hen het ultieme vangnet.
Komende week maar opnieuw beoordelen.
Coaching: Turbo Long posities strak bewaken
en zo mogelijk wat verkleinen, er is immers een
afkoeling gaande.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Bulls aan de top
“Ook deze week wordt de trend vervolgd
richting de bovenkant van het stijgingskanaal
zo rond 28 tot 30. Er is geen overspannenheid,
dus normaal gesproken moet het de bulls
lukken om door te stomen. Niet eerder
dan bij koersvorming onder 26,00 zal het
charttechnische beeld vervagen”, zo luidde
recent mijn commentaar. Nu zie ik aarzelingen
bij de stijgingslijn met een afbuigende RSI.
Topvorming is gestart, zo lijkt het. Even terug
naar 26+.
Coaching: trendbeleggers kunnen overwegen
om uit hoofde van MM hun koopposities
enigszins te verkleinen.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Weer UP?

“De correctietikken kunnen worden
opgevangen door de Fibo grid die rond
18,80 tot 17,40 in het veld ligt. Daar ergens
bodemen zal de bulls aansporen de trend te
hervatten. Deze week mogelijk al de eerste
stap hiertoe met een witte candle”, zo luidde
vorige week mijn commentaar. Ik kan hier aan
toevoegen dat deze week wordt geprobeerd
opnieuw een witte candle te plaatsen met alle
indicatoren in een plusstand. De UP status kan
terugkeren. Nu opstomen naar de 21+ zone?
Coaching: na de anticiperende koopkansen
zijn er nu additionele kansen ondersteund
door de indicatoren.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Signify - Smalle range
Er wijzigt niet veel in het charttechnische
landschap. De koers zit gevangen in
een smalle range met 39,1 en 44,53 als
krijtstreepjes. Heen en weer zwabberen, geen
overtuigend beeld. Het is wachten op een
duidelijk signaal uit het veld waaruit blijkt wie
de intentie toont om de koers significant van
zijn plaats te drukken. Binnenkort weten we
het.
Coaching: wacht maar geduldig aan de zijlijn
totdat blijkt wat de spelers van plan zijn.
Buiten de genoemde kantelpunten is actie te
overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unibail Rodamco - Negatieve overgang
Er was een enerverende strijd gaande bij de
SMA lijn rond 65+. De bulls moesten alle zeilen
bijzetten om hogere niveaus af te dwingen.
Dat was echter van korte duur, de laatste
weken is alweer verkoopdruk zichtbaar. Het
ontbreekt dus aan overtuiging waardoor er nu
sprake is van een negatieve overgangsfase.
De bulls moeten rap terugkeren boven de
SMA lijn om een trendomkeer af te wenden.
Deze week een eerste stapje hiertoe.
Coaching: enige terughoudendheid in deze
fase is gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Traag koersverloop
Zwakke stappen van beer en stier met
momenteel wat stabilisatie rond 45 tot 46,
zo ziet het charttechnische landschap er uit.
Zijwaarts geschuifel, een traag koersverloop.
Het is wachten op een overtuigend signaal
waaruit blijkt wie de koers een kant op kan
drukken. De steunstreep op krap 45,00 is
hierbij wel van cruciaal belang. Deze streep
moet de bulls in de race houden. Boven 47+
zijn ze los voor een rally naar 50+, dat moge
duidelijk zijn.
Coaching: geen mooi koopklimaat, maar ook
geen overtuigend short speelveld. Afwachten
dan maar.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 49, 10 december 2021

Wolters Kluwer - Vervolg uptrend
Na een lichte hapering bij 100, stomen de bulls
deze week weer lekker door op ‘uncharted
territory’. Alle indicatoren nog steeds netjes in
een plusstand, geen rode strepen in de buurt,
geen overspannenheid, een prima trendmatig
koersverloop. Dit laatste wordt ook nog eens
onderstreept door de serie hogere toppen en
hogere bodems. Voor nu bezien tot hoever de
bulls kunnen reiken nu zij moeten navigeren op
de indicatoren.
Coaching: Turbo Long spelers mogen hun
posities aanhouden zolang de indicatoren dit
ondersteunen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Het DBS Drieluik Handelsplan

De status van een koersbeweging wordt in onze DBS indicator
weergegeven met een staaf met eigen kleur. De UP status is
herkenbaar aan de groene staaf op de nullijn. De DOWN status kent
een blauwe staaf aan de nullijn. De CORRECTIE en REBOUND status
worden aangeduid met een goudgele staaf.
Het tweede gedeelte van de DBS indicator behelst de coaching
aanbevelingen. Als er sprake is van een UP status, dan kan dat
gepaard gaan met een zogenaamde Enter Long (EL) coaching
aanbeveling. Dit impliceert dat koopposities mogen worden
ingenomen. De groene UP staaf krijgt dan een extra groene EL
coaching stip. Zo krijgt de goudgele CORRECTIE staaf een extra
stip als er een Exit Long (XL) coaching aanbeveling wordt afgegeven
conform de DB spelregels. Dan begrijpt u ook dat de blauwe stip de
Enter Short (ES) coaching aanbeveling behelst en de goudgele stip
onder de REBOUND staaf de Exit Short (XS) coaching aanbeveling
weerspiegelt. Zie afbeelding 1 voor een schematische weergave.
Het DBS Drieluik Handelsplan
De methodiek voorziet er in dat er maximaal drie achtereenvolgende
coaching stips kunnen verschijnen van dezelfde kleur. Stel de UP
status gaat in met de groene EL coaching stip, dan behelst dat de
eerste aankoopgelegenheid. Als daarna weer aan de specifieke
voorwaarden voor EL wordt voldaan, is er de tweede koopkans. Zo
ook mogelijk een derde gelegenheid. Als vervolgens de UP status
aanhoudt verschijnen er alleen groene staafjes zonder coaching stip.
Pas hier nu eens Money Management op toe. Doe met 1/3 van je
uiteindelijke positie mee bij de eerste EL stip, nog 1/3 bij de tweede
stip en 1/3 bij de derde stip. Als de UP status krachtig genoeg is,
profiteer je daarvan met een volledige positie, vandaar Drieluik.
Een correctiestip na een volledige upswing impliceert het neutraliseren
van 1/3 van de positie. Zet de correctie door dan wordt er meer XL
gedaan. Dezelfde telling kan natuurlijk worden losgelaten op de
blauwe Down status met tussentijdse rebounds.
U ziet, de DBS-MM (Money Management) strategie voorziet er in dat
de omvang van de positie afhankelijk wordt gesteld van de kracht van
de beweging. Bij een sterke aanhoudende beweging is de positie
volledig, bij zwakkere bewegingen is de positie kleiner.
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DBS Status en Coaching

Afbeelding 1

Het DBS Drieluik handelsplan op de AEX index

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 49, 10 december 2021

Aalberts - Smal stijgingskanaal
Al geruime tijd is er sprake van een positieve
ondertoon, getuige de serie hogere toppen
en hogere bodems in een overigens smal
stijgingskanaal met licht aanzwellende
turbulentie. Momenteel is een correctie
gaande binnen de trend, dus terug naar de
onderkant van het stijgingskanaal rond 50,00,
daar bodemen en vervolgens de trend een
nieuwe impuls geven, is vooralsnog het meest
waarschijnlijke scenario. De candle van deze
week is een juiste stap wat dat betreft.
Coaching: de DBS geeft geen Exit Long
aanbeveling, dus blijf loeren op (additionele)
koopkansen.
Naar de BNP Paribas Turbo’s

AirFrance KLM - Steunscenario
Sinds juli dit jaar doemen de contouren op
van een trading box met afgerond 3,70 als
onderlijn en 4,50 (of 4,95?) als bovenlijn. De
strijd is heftig onder in de box, waar de bulls
proberen op te veren met een witte candle.
Dit laatste is de enige positieve bevinding,
alle indicatoren staan nog in de min. Maar
dat mag als een anticiperend steunscenario
zich aandient. Voor nu bezien of de bulls zich
verder kunnen vermannen met meer witte
candles.
Coaching: koopjesjagers en rebounders zien
hun kansen. Strak navigeren binnen de box is
wel gewenst.
Naar de BNP Paribas Turbo’s

Alfen - Sprieten op de SMA
In deze tijd van gedichten, overwegingen
en gemeimer zag ik de candles van Alfen
en moest meteen denken aan een nieuwe
tegelwijsheid, “Sprieten op de SMA”. Kijk
eens hoe de bulls telkens weer opveren nipt
boven of op de SMA om dan af te sluiten met
een witte of zwarte candle met spriet onder
aan de body. Het getuigt van veerkracht en
bereidheid om de trend intac te laten. Nu nog
een solide witte candle met de indicatoren in
een plusstand en de bulls zijn los,
Coaching: bij een overtuigende witte candle op
de SMA lijn zijn er anticiperende koopkansen
voor trendbeleggers.
Naar de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 49, 10 december 2021

AMG - Negatieve overgangsfase
Er is thans sprake van een negatieve
overgangsfase getuige de witte en zwarte
candles onder de SMA lijn met een negatieve
swingteller en de RSI onder de 50-lijn. De
DBS noteert in het blauw. De grote Fibo
grid indiceert dat rond 24,25, gelijk aan de
50% Fibo lijn gebodemd kan worden om
vervolgens de pullback naar de SMA op 28,50
in te zetten. Dat zou normaal gesproken de
volgende stap moeten zijn.
Coaching: na een succesvolle pullback moet
blijken of daadwerkelijk een dalende trendfase
van start zal gaan.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

Aperam - Steun op de SMA?
Binnen de positieve trendfase is er thans
een correctie gaande die kan opdrogen op
de SMA, de ideale plek voor een bodem,
niet waar? Deze week zo mogelijk een witte
candle als eerste aanzet hiertoe. De RSI dreigt
met een OS up-cross, een extra indicatie
waaruit kan worden afgeleid dat de bulls de
gelegenheid krijgen de uptrend een nieuwe
impuls te geven met krap 53 of zelfs 54,68 als
haalbare koersdoelen.
Coaching: bij meer signalen van
bodemvorming en een groene DBS indicator
met coaching stip, zijn Turbo Long posities te
overwegen.
Naar de BNP Paribas Turbo’s

Arcadis - Weer een hogere bodem
Een klassiek koersverloop in een stijgende
trendfase. Hogere toppen en hogere
bodems boven een fier opkrullende SMA
lijn. Regelmatig volledige upswings en lange
perioden met een groene DBS indicator.
Zo zien we dat graag. Momenteel doen de
spelers hun best om opnieuw een hogere
bodem te plaatsen. Ondersteund door de RSI
en de DBS krijgen de bulls de gelegenheid op
te stomen naar de 47+ zone om vervolgens
een hogere top neer te zetten.
Coaching: trendbeleggers zien hun kansen bij
de 38+ groene steunstreep.

Naar de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 49, 10 december 2021

Brenntag - Bovenop de SMA
We zien een top op 87,40 en een lagere top op
85,40. Toch blijft de bodemzone rond 75+ nog
nipt overeind. Die wordt deze week opnieuw
getest. De steunzone wordt tevens vergezeld
door het koersgemiddelde als teken dat de
markt rond dit niveau in evenwicht is. Onder
71 gaat echter een negatieve overgangsfase
van start. Al met al is het dus spannend voor
Brentagg. Boven 80 volgt meer bevestiging.
We kijken dus uit naar witte candles met hogere
niveaus om de uptrend een vervolg te geven.
Coaching: koopposities zijn mogelijk bij witte
candles en hogere niveaus.

Naar de BNP Paribas Turbo’s

EssilorLuxottica - Hogere bodem
Recent een stevige bearish engulfing candle
vanaf de top op 195. Vorige week een mager
vervolg van de afdaling die nu gestrand lijkt te
zijn rond de voorliggende top en daily SMA lijn.
Een witte candle is in de maak, swing +1, RSI
bodem boven 50. Het gevolg is een groene
bar in de DBS met een stip als teken dat de
uptrend een vervolg kan krijgen. Desondanks
is het beeld wel wat kwetsbaar, de kanttekening
is dus dat bij koersen onder de daily SMA de
correctie een vervolg krijgt. Al met al spannend
dus.
Coaching: offensieve koopkansen met een strak
exit management ter overweging.
Naar de BNP Paribas Turbo’s

Vinci - Steunscenario met hoop twijfel
Er is sprake van een brede trading range en
een matig stijgend koersgemiddelde. Het
speelveld ligt tussen grofweg 83 en 97. De
koers lijkt de steunzone te respecteren, maar
hangt nog onder het koersgemiddelde, dat
deze week als barrière wordt gerespecteerd.
Daarboven komt er meer ruimte vrij richting de
topzone. De markt zal middels overtuigende
witte candles moeten laten zien dat er meer
mogelijk is. Het beeld is nu wat twijfelachtig.
Coaching: Turbo Long posities zijn mogelijk mits
de candles wit kleuren.

Naar de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties

= kans,

= bedreiging

week 49, 10 december 2021

EUR/USD - Lichte stabilisatie 1.12+
Een flinke afdaling is zichtbaar op de
weekgrafiek van de EUR/USD. Er is sprake
van lagere toppen en lagere bodems, de
daily SMA volgt de koers daarbij keurig en
het Dashboard kleurt logischerwijs blauw.
Inmiddels staat de swingteller in een nieuwe
minserie en spanningsmeter RSI rond oversold
gebied. De afdaling kan gevolgd worden tot er
signalen van bodemvorming ontstaan.
Coaching: de Dollar overheerst nog,
shortposities blijven gerechtvaardigd tot er
duidelijke bodemvorming ontstaat.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

GBP/USD - Daling blijft in stand
Voor de GBP/USD geldt geruime tijd een
dalende trend. Lagere toppen en lagere
bodems zijn zichtbaar onder de daily en
weekly SMA. De swingteller staat op -6 en de
RSI in de min. Het gevolg is logischerwijs een
blauw gekleurd Dashboard als teken dat de
Down conditie valide is. Er lijkt ruimte te liggen
naar 1,30, maar als we inzoomen zien we nog
wat tussenliggende niveaus waar mogelijk wat
steun kan liggen. Voor nu de afdaling echter
blijven volgen tot het dalende patroon duidelijk
veranderd.
Coaching: vooralsnog zijn Turbo Short posities
te handhaven.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Spannende fase
De koers veerde stevig op vanaf steunzone
167+ en haperde enkele weken rond 172.
Vorige week leek er een vervolg te komen
aan de opmars, maar inmiddels valt de koers
weer terug met een zwarte candle op de
weekkaart tot gevolg. Het Dashboard kleurt op
de weekgrafiek nog groen, er is vooralsnog dus
slechts sprake van een milde correctie. Voor nu
bezien of het opwaartse patroon in stand blijft.
Zolang de koers boven de zone 173 noteert ziet
het er nog positief uit.
Coaching: Turbo Long posities blijven
gerechtvaardigd. Mogelijk koersdoel wederom
175+.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator - Grondstoffen

= kans,

= bedreiging

week 49, 10 december 2021

Goud - Zakt verder weg
De opwaartse uitbraak boven de 1.800 zone
werd recent geneutraliseerd. Daarmee blijft er
sprake van grote koersswings binnen de brede
trading range tussen grofweg 1.677 en 1.950.
Op dit moment is een verdere afdaling richting
de steunzone rond 1670/1700 aannemelijk.
De candles kleuren donker en alle indicatoren
staan in de min, waardoor op het Dashboard
kleurt de Down conditie valide is. Voor nu de
afdaling dus verder blijven volgen.
Coaching: zolang de candles donker kleuren,
krijgen shortposities de voorkeur tot er signalen
van bodemvorming ontstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Afdaling valide
Nadat een top is geplaatst op 25+ ter hoogte
van de weekly SMA is een afdaling gestart die
thans de steunzone rond 21+ bereikt. Er lijkt
dus sprake van een flinke verzwakking, als de
steun neerwaarts breekt is een afdaling richting
20 aannemelijk. De indicatoren noteren in de
min, op het Dashboard dus ook een Down
conditie als resultaat. Al met al lijkt de markt de
kant van de beer te kiezen voor het edelmetaal.
Coaching: zolang de Down conditie valide is
op het Dashboard lijkt een afdaling richting de
steun aannemelijk.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BrentOil future - Afdaling ten einde?
Reeds enkele weken is er sprake van een
correctiefase voor BrentOil op de weekgrafiek,
maar daar lijkt nu verandering in te gaan
komen. Er is immers weer een witte candle
zichtbaar en een hogere bodem op krap 66 is
in de maak. Er kan koers worden gezet richting
de zone 78, daar ligt de daily sma samen met
een oude bodem. Daarboven wordt de top op
84,50 het koersdoel. Al met al charttechnisch
een positiever beeld voor BrentOil.
Coaching: er liggen mogelijk koopkansen, maar
voorlopig wellicht nog wat geduld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s
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Chart Navigator

Wie is Nico Bakker?

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
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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?

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

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.
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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.

bnpparibasmarkets.nl
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.
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