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Op een flink aantal charts is uitputting zichtbaar. Indicatoren haperen, draaien 
in de min, weerstanden zijn bereikt, zwarte candles worden gevormd en bij 
een enkeling is zelfs de bovenkant van de dalende trend aangetikt. Er is dan 
ook sprake van “Vermoeide Stieren”. Hebben ze het wel gezien voor dit jaar 
en gooien ze de handdoek in de ring of is het slechts een aanloopje voor de 
echte eindejaarsrally? Consolideren of corrigeren? Het wordt nog spannend!
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AEX-Index® -  Uitputting rond de rode streep

Vanaf de oude topzone rond 736 is enige terugval zichtbaar. De candle kleurt zwart en er is geen 
hoger high neergezet. Zolang de koers nog boven het low van vorige week noteert is er nog hoop voor 
de bulls. Spanningsmeter RSI stuurt echter aan op meer topvorming. Is het slechts een aanloopje voor 
een aanval op de topzone 735/743 of gaat er een afdaling van start? Wellicht dus wat winst verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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DAX® index -  Topvorming onder de oude highs

Een mooi patroon van topvorming 
op de weekgrafiek. Eerst wat 
stabilisatie de afgelopen weken, 
nu een zwarte candle met lagere 
niveaus. Een correctie lijkt dus 
van start te gaan en bij iets 
lagere niveaus draaien ook de 
indicatoren in de min. Zakken 
we terug richting 13.600? In 
ieder geval lijkt het raadzaam 
wat Turbo Long posities te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Opmars lijkt momentum te verliezen

De opmars in de BEL20 toont nog 
solide. Na wat haperingen rond 
de oude bodems en de Fibonacci 
zone kreeg de klim aanvankelijk 
een vervolg maar inmiddels is er 
toch weer een zwarte candle in 
de maak. Reboundposities blijven 
gerechtvaardigd zolang de koers 
boven 3.650 noteert, daaronder 
ligt immers een afdaling op de 
loer. Bij signalen van topvorming 
en verkoopdruk is een exit te 
overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Rijp voor een correctie

Na het doorbreken van het 
neerwaartse patroon is de 
zone rond de oude bodems en 
de voorliggende top op 4.000 
punten bereikt. Het momentum 
loopt er nu uit en er is een zwarte 
candle in de maak. De index lijkt 
dan ook rijp voor een correctie 
richting grofweg 3.800. Wellicht 
wat Long posities verzilveren. 

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 - Dalende trendlijn aangetikt

De oude tussenliggende
topzone rond 4.100+ is bereikt 
en de dalende steunlijn is 
aangetikt. De bulls lijken geen 
stand te houden, nu de candle 
zwart kleurt en de swingteller in 
de min draait. Wellicht ligt er nog 
wat steun rond 3.850, maar dan 
moeten de bulls zich wel snel 
laten zien. Turbo Long posities 
maar wat afbouwen, dat lijkt 
thans de overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Construction & Materials SXOP - Haperingen onder de SMA

De koers in de sector 
Construction & Materials heeft de 
voorliggende topzone rond 540+ 
bereikt. Het koersgemiddelde ligt 
daar vlak boven als balanszone. 
De afgelopen weken zijn er wat 
haperingen zichtbaar en ook 
deze week wordt een zwarte 
candle gevormd. Onder de lows 
rond 520 krijgt een afdaling meer 
vorm. Pas boven 540 kan de 
sector wellicht doorstoten naar 
600 punten. Voor nu de uitbraak 
dus even afwachten.

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Sprankje hoop rond daily SMA

De zone rond 12.000 is bereikt 
in de Nasdaq en die horde lijkt 
te groot voor de index. Inmiddels 
draaien de indicatoren weer 
in de min als teken dat de puf 
eruit is bij de bulls. Een afdaling 
richting 11.000 of zelfs richting 
de steun op 10.400 lijkt goed 
mogelijk, tenzij de zone rond 
de daily SMA nog wat steun 
aanreikt. Er is dus nog een 
sprankje hoop voor de bulls.

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 - Rebound maakt plaats voor vervolg afdaling

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. De bulls laten 
verstek gaan, ze tonen weinig 
animo en inmiddels is een zwarte 
candle in de maak en staat de 
swingteller op -1. De steunzone 
op krap 1.150 lonkt. Voor nu maar 
even aankijken wat de markt 
in petto heeft. Bij de vorming 
van een hogere bodem zijn er 
wellicht weer reboundkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - De eeuwige 5- ?

In vergelijking met de sector 
genoten blijft Aegon toch maar 
slecht scoren op de beurs. Het 
aandeel komt ook dit jaar niet 
verder dan grofweg 5 euro. 
Daarbij ligt de bodem rond 
3,50 en dat betekent dat er 
toch wel flinke ritten te maken 
zijn voor offensieve spelers. 
Thans hobbelt de koers rond de 
weerstand. Turbo Long wellicht 
afbouwen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Chaotisch koersbeeld

De koers wordt alle kanten 
opgeslingerd, met deze week 
mogelijk opnieuw een Doji 
candle. De koers noteert nog 
boven de SMA maar heel 
enthousiast ziet het er niet uit. 
Er ligt wel voldoende ruimte 
voor een opmars naar 30, maar 
dat geldt eigenlijk ook voor de 
‘downside’. De steun ligt ver 
weg op 25. Wellicht bepaalt 
de uitbraak boven of onder de 
candles van de afgelopen weken 
de nieuwe richting. 

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 - HS patroon in de maak?

De topvorming rond 70,00 is 
bevestigd door de RSI met zijn 
OB-downcross. Inmiddels is een 
afdaling zichtbaar richting de 
60 zone. Charttechisch zou een 
omgekeerd Hoofd-Schouder 
patroon geplaatst kunnen 
worden, maar dan moet er 
boven 60 wel een hogere bodem 
geplaatst worden. Bij witte 
candles dus wellicht weer Turbo 
Long kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Hobbelen rond de SMA

Het blijft spannend op dit 
speelveld. De koers hobbelt rond 
de SMA waarbij de indicatoren 
afwisselend in de plus en de 
min noteren? Wat nu? Het recept 
lijkt simpel, boven 26,47 komt 
er immers ruimte vrij voor een 
klim richting 30. Onder 24+ ligt 
een afdaling op de loer, met de 
kanttekening dat er rond 23+ nog 
een tussenliggende steun ligt. 
Wellicht dus maar wachten op de 
uitbraak voor de nieuwe richting.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Bulls winnen gestaag terrein

De grafiek oogt al enkele weken 
erg nerveus, met deze week de 
swingteller op +3 met zwarte 
candle. Het weerspiegelt de 
grilligheid op het speelveld, 
het gespartel tussen 212-
193 steunzone en 320-340 
weerstandzone met krap 280 
als tussenliggende hobbel. 
Geen makkelijk speelveld, maar 
offensieve reboundspelers zien 
wellicht kansen. 

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 - Haperen rond de top

Na een derde witte candle 
op gelijke hoogte is er nu een 
zwarte candle in de maak. Het 
lijkt de opmaat voor een afdaling, 
maar zolang de koers boven de 
weekly lows van de afgelopen 
weken noteert, is er nog hoop 
voor de bulls om de opmars 
een vervolg te geven. Bij meer 
verkoopdruk ligt een afdaling 
op de loer. Eerst maar kijken of 
de bulls het nog een beetje vol 
kunnen houden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Stieren nog nipt boven de SMA

De bulls behouden hun grip 
op het veld. Ze consolideren 
boven de SMA lijn, net onder de 
zone met oude bodems op 65. 
Daarboven krijgt de opmars een 
vervolg, onder de SMA volgt 
wellicht een afdaling richting 
50+. Rustig afwachten maar en 
even aanzien of de beer een 
tegenaanval start. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Vervolg afdaling

Met veel gevoel voor dramatiek 
hielden de bulls de rebound in 
stand, maar inmiddels staat er 
een zwarte candle met swing -1 
op de chart.  De beren mogen 
dan ook hun trend vervolgen.  
Reboundposities zijn dan ook 
niet langer geoorloofd. Er ligt 
ruimte voor een afdaling naar 110 
tenzij de bulls nog een hogere 
bodem weten te plaatsen.

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, 
rond de SMA lijn op 90+ die is 
aangetikt. Maar alle indicatoren 
staan nog in de plus, en boven 
92 is een vervolg van de 
bullenparade richting 96+ tot 
zelfs 102+ goed mogelijk. Letwel, 
de trendmatigheid is laag en de 
volatiliteit zwelt aan. Hou daar 
rekening mee als u nog Long 
posities heeft. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - SMA zone aangetikt

IMCD - Meer zijwaarts koersbeeld

Momenteel is een gestage 
rebound gaande, getuige 
de oplopende candles met 
een doortellende swingteller. 
De SMA lijn op krap 150 is 
bereikt, daarboven ligt de 157+ 
weerstandzone. Er is inmiddels 
dan ook sprake van een meer 
zijwaarts koersbeeld met de 
bodemzone rond 107/120 en de 
topzone op krap 160.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Tijd voor een top en een dip

Recent waarschuwde ik reeds 
voor het verlies van momentum in 
de RSI en mogelijke topvorming. 
Inmiddels lijkt een pullback 
richting 10+ van start te gaan. 
Er staan immers zwarte candles 
met lagere niveaus en volgend 
week zal de swingteller naar de 
minstand draaien. Wellicht is het 
dus tijd om Turbo Long posities 
wat op te ruimen.

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  - Stierendrang, maar nog geen trendomkeer

 
De bulls lijken de regie in de 
rebound beweging te verliezen, 
nu de swingteller in de min 
draait. Rond 24 ligt dan ook een 
flinke horde. Daarboven is de 
dalende trend structuur immers 
gebroken en kan er wellicht weer 
naar hogere niveaus gekeken 
worden. Voor nu lijkt dat nog te 
vroeg al reageert de beer ook 
niet enthousiast. Daarvoor lijkt 
een koers onder 20 nodig. Even 
aanzien dus maar. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Toppen rond de SMA

De bulls hebben de SMA zone 
op krap 3.00 bereikt en de 
rebound lijkt daar op te drogen. 
Er is immers sprake van een 
zwarte candle met swing +7 en 
een RSI rond de 50 lijn. Afdalen 
dan maar naar 2.80 om daar 
een hogere bodem te vormen? 
Een prima scenario, maar zover 
is het nog niet. Voor nu wellicht 
wat winsten afromen op lopende 
reboundposities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Berendruk wordt opgevoerd

De beren vergroten hun grip nu 
er weer een zwarte candle in 
de maak is. Alle indicatoren in 
een min stand, de Down status 
is valide op het Dashboard. 
Wegzakken naar de groene 
streep op krap 39 is vooralsnog 
aannemelijk. Daar opnieuw 
bekijken hoe de charttechnische 
situatie is. De liefhebber met 
Turbo Short posities kan deze 
aanhouden.

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 - Verkoopdruk wijst op vervolg van de downtrend

Er moet heel wat gebeuren om 
de dalende trend te keren, dat 
moge duidelijk zijn. Hiertoe zal 
in eerste instantie een significant 
herstel gestart moeten worden. 
De bulls doen hun uiterste 
best om dit te bewerkstelligen, 
maar meer wit en een hogere 
swingteller boven de 14,80 rode 
streep is daarvoor gewenst. 
Vooralsnog neemt echter de 
druk weer toe waarbij de groene 
streep op 12+ lonkt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Door naar de weerstand 70+

De opmars lijkt wat aan kracht te 
verliezen. Vanaf de bodemzone 
40 is er een flinke klim zichtbaar 
die nu de zone rond 65 bereikt. 
Daar liggen oude bodems en 
de voorliggende top. Zolang 
er echter hogere weekly highs 
en lows gevormd worden 
mogen koopposities worden 
aangehouden. Bij signalen van 
topvorming is het vroeg genoeg 
om wat winsten te verzilveren.

Randstad - Signalen van topvorming binnen de uptrend

Met horten en stoten wordt de 
bullenparade vervolgd. Deze 
week swing +9 met zwarte 
candle, dus de bulls raken 
vermoeid. De RSI dreigt met een 
OB-Down cross als startschot 
voor een correctie richting de 
Fibo grid op 51+ tot mogelijk 49+. 
Een pullback is dus in de maak, 
daarna kan wellicht weer een 
upswing van start. Het is thans 
te overwegen om Turbo Long 
winsten te verzilveren. 

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 - Opwaarts binnen de trading range

Al geruime tijd beweegt de koers 
in een trading box met afgerond 
24+ als onderlijn en krap 29 als 
bovenlijn. De bulls proberen 
de bovenkant van de box op te 
zoeken, met 27,50 als eerste te 
nemen hobbel. De indicatoren 
ondersteunen de bulls met 
positieve rangen en standen, 
al kleurt de candle deze week 
weer zwart. Maar eens bezien 
of de opmars een vervolg krijgt. 
Turbo Long posities blijven nog 
gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Moeilijke fase binnen de uptrend

De ondertoon is positief, hetgeen 
maar matig wordt bevestigd 
door de indicatoren. Die noteren 
afwisselend in de plus en de 
min. Het koersverloop ziet er dan 
ook wat stroperig uit, er is niet 
zoveel animo bij de bulls. Om 
het gematigd positieve beeld 
overeind te houden moet de 
zone rond 26 in stand blijven. 
Turbo Long posities voor nu dan 
ook maar even aanhouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Topvorming rond de Fibonacci zone

De opleving binnen de 
downtrend lijkt te stranden rond 
het 38,2% Fibonacci niveau, 
tevens de zone van de oude 
bodems uit het voorjaar. Het 
patroon met hogere weekly 
lows is gebroken nu de zwarte 
candle er deze week onderduikt. 
Zet de beer nu door? Dat is 
de grote vraag. Het is in ieder 
geval raadzaam om Turbo Long 
posities zo mogelijk wat op te 
ruimen. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 49, 9 december 2022

Unibail Rodamco - Rebound is opgedroogd

De opleving binnen de 
downtrend is afgebroken. Er is 
immers een lagere top gevormd 
onder de weekly SMA lijn. 
Daarbij draaien de indicatoren in 
de min. De beren vergroten dus  
hun grip, een afdaling richting 
45 lijkt aanstaande. Of weten de 
bulls nog in te grijpen? Daarvan 
is nu geen sprake. Shorts ter 
overweging voor de liefhebber.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls houden de uptrend nog in stand 

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 zwarte candle rond de oude 
weerstand op krap 49,00. Zou de 
opmars hier haperen? Zo ja, dan 
moeten er volgende week lagere 
niveaus verschijnen. Wellicht 
dan ook Turbo Long winsten 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Bulls vervolgen hun parade 

Deze week weer een witte 
candle, de bulls vervolgen hun 
pad richting de topzone 24+. 
Inmiddels staat er swing +9 op 
de kaart, maar er zijn nog geen 
signalen van uitputting. Daarbij 
bevestigt de DBS nog in het 
groen. Voor nu de bulls volgen, 
Turbo Long posities mogen 
worden aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=universal music group
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Dé 9 concrete kooptips voor beleggers die richting zoeken 
 
Had u verwacht dat de AEX na zo’n turbulent jaar op koers ligt om 
ruim boven de 700 punten het jaar af  te sluiten? Nico Bakker, Jim 
Tehupuring en Koen Bender wel: zij gaven in de uitzending van 
juli 2022 precies deze verwachting. Maar wat brengt het nieuwe 
beleggingsjaar 2023? Recessie, inflatie, renteverhogingen, valuta en 
natuurlijk energieprijzen zijn dé thema’s die u bezig zullen houden 
als actieve belegger. Onder leiding van Janneke Willemse zullen 
onze drie experts hun duiding geven van deze thema’s en actuele 
financiële markten. En, zoals elke 6 maanden, sluiten zij af  met in 
totaal 9 concrete kansrijke beurstips inclusief  enkele voorbeelden van 
producten van BNP Paribas Markets. 
 
Op maandag 12 december 2022 om 20:00 uur kunt u de uitzending 
live volgen. 
 
Schrijf  nu direct in om dit waardevolle en interessante webinar 
te kunnen volgen om als zodanig goed voorbereid het nieuwe 
beleggingsjaar in te gaan. 
 

Webinar met het bekende panel....

Visie en Tips 2023

Wolters Kluwer - Bewegelijk beeld boven een stijgende SMA

Het koersbeeld oogt erg 
onrustig en volatiel, maar wel 
met een positieve ondertoon. 
Koersvorming boven een nog 
stijgende 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 110+ zone of 
hoger.  De TT Long setup blijft 
valide.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Afbeelding 1  

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Op maandag 12 december het webinar 
Visie en Tips 2023 met Janneke, Jim, Koen en Nico. 
Via onderstaande button kunt u zich aanmelden. 

Klik hier om u aan te melden 
voor het webinar 

Visie en Tips 2023
maandag 12 december, 20:00 uur

Op maandag 19 december staat het BB&B WEBINAR 
gepland, de TA coaching sessie voor actieve 
trendbeleggers die op zoek zijn naar tips en inspiratie.
Via onderstaande button kunt u zich aanmelden. 

             Klik hier om u aan te melden 

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
https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/50588/visie-en-tips-2023-/#_watch-player
https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/50588/visie-en-tips-2023-/#watch-player
https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/50588/visie-en-tips-2023-/#watch-player
https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/50588/visie-en-tips-2023-/#watch-player
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/3b30c510-5e8c-4d19-9961-63fb7dba2140
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ABN AMRO Bank - Topvorming blijft uit

Vijf weken terug passeerden 
de bulls de SMA lijn. Daarna 
een paar mooie witte candles, 
de breakout beweging in volle 
gang. Maar inmiddels hapert 
de opwaartse beweging wat. 
Desalniettemin lijkt een pullback 
nog niet van start te gaan. Pas bij 
meer signalen van topvorming 
wordt het wellicht tijd om Long 
posities wat op te ruimen. 

Arcadis -  Dreigende topvorming

De bulls zijn vermoeid. Er is een 
zwarte candle in de maak, en 
er staat swing +9 op de grafiek. 
Spanningsmeter RSI hint op 
een downcross als teken van 
overspannenheid. Alles wijst 
dus op topvorming en daarvan 
zullen zwarte candles met 
lagere niveaus het bewijs zijn. 
Oppassen dus met uitstaande 
Long posities. Na een pullback 
wellicht nieuwe koopkansen. 

Corbion - Weerstand 34+ in het vizier

Vanaf het dieptepunt op 23+ 
werd een V-spike achtige 
rebound ingezet die met een 
stevige impuls nu de zone rond 
34 in beeld krijgt. Deze week 
volgt dan ook een hapering 
als teken van mogelijke 
topvorming. Swing +7 en de RSI 
in overbought gebied. Het wordt 
dus spannend. Uitkijken maar 
voor topvorming, nog even de 
kat uit de (kerst)boom kijken. 

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=arcadis
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=corbion
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Fugro - Stieren vermoeid na dolle rit

Binnen de stijgende trendfase 
waren de bulls uitstekend 
op dreef met hun mooie 
bullenparade. Maar inmiddels 
staat er swing +8 met een 
zwarte candle en lagere niveaus. 
Daarbij is het voorliggende swing 
high neerwaarts doorbroken. 
Een correctie kan dan ook van 
start richting 13 of wellicht lager. 
Uitstaande koopposities zo 
mogelijk dus verkleinen. 

OCI -  Tik terug binnen de uptrend

Binnen de uptrend van OCI 
is er sprake van een correctie 
ondanks dat de swingteller nog 
in de plus noteert. De topzone 
rond 40 lijkt een brug te ver en 
thans is een afdaling gaande 
naar 34+. Daar moet de markt 
laten zien of er nieuw ritje 
opwaarts in zit. Er is overigens 
wel een brede negatieve 
divergentie ontstaan. Dat is een 
flinke waarschuwing voor de 
bulls. Kritisch de chart blijven 
volgen dus. 

Pharming - Stierensprong wordt berenduik

Aan volatiliteit geen gebrek op dit 
speelveld. Met een flinke V-spike 
stierensprong zijn de bulls rap 
op weg gegaan naar de 1,285 
passage, gelijk aan een top 
eerder dit jaar. Maar inmiddels 
neemt de beer het stokje over 
waarbij de koers richting lagere 
niveaus duikt. Er lijkt dan ook 
geen plaats meer voor Turbo 
Long posities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=fugro
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=oci
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q= pharming
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Barco - Voorzichtig hogere niveaus

Na de recente top op 25,70 
volgde een terugval richting de 
SMA zone. Daar is inmiddels al 
geruime tijd een bodemproces 
aan de gang. De markt laat 
nu hogere niveaus zien, maar 
het gaat nog niet heel erg 
enthousiast. Desalniettemin 
kan het vizier nog altijd op 24+ 
zolang er maar hogere weekly 
highs en lows worden neergezet. 
Turbo Long posities blijven dus 
gerechtvaardigd.

Euronav - Correctie binnen keurige uptrend

Een prima uptrend, dat is de 
snelle conclusie bij een blik op 
de grafiek van Euronav. Recent 
een top rond 20+ en thans een 
flinke correctie die bevestigd 
wordt door de swingteller met 
een -2 stand. De daily SMA is 
daarbij neerwaarts doorbroken 
en een vervolg van de uptrend 
lijkt nog even uit te blijven. Rond 
16 ligt mogelijk nog wat steun. De 
liefhebber wacht echter op witte 
candles voor nieuwe Turbo Long 
posities.

Sofina - Hoofd Schouder patroon in de maak?

Er lijkt een HS patroon in de 
maak voor Sofina. Rond 230+ 
is immers een high ter hoogte 
van de voorliggende top 
neergezet. Inmiddels is een 
terugval zichtbaar richting 200, 
de zone van de oude bodems 
van halverwege het jaar. We 
zien uit naar signalen van 
bodemvorming als teken dat 
de trend wellicht gekeerd kan 
worden en een opmars richting 
250 van start kan. “Wachten op 
witte candles” dus.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=barco
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=euronav
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten?q=sofina
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GBP/USD - Zone rond 1.2300 bereikt

Een opwaarts patroon kenmerkt 
het herstel in het Pond, waarbij 
de zone rond 1.2300 is bereikt, 
daarboven ligt het nog dalende 
koersgemiddelde. “Enige 
reactie rond de 1.23 zone 
is te verwachten”, schreef ik 
recent, en thans is er dan ook 
een zwarte candle in de maak. 
Desalniettemin is het opwaartse 
koersritme nog in stand, en is 
er geen reden om Turbo Long 
posities van de hand te doen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Sterk herstel Euro

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op de chart is de dalende 
trend structuur gebroken, er is 
inmiddels immers sprake van 
een flinke opmars met hogere 
toppen en hogere bodems. 
De SMA lag echter ver weg, 
waardoor op het Dashboard nog 
een rebound staat genoteerd. De 
zone rond 1.0600 is inmiddels 
aangetikt, daarbij is er wat 
topvorming zichtbaar, maar 
zolang het opwaartse patroon 
nog in stand is, blijft het vizier op 
hogere niveaus gericht.

De herstelfase in de Bund 
is in volle gang. Het oude 
swinglow uit de zomerperiode 
is opwaarts doorbroken en 
er ligt charttechnisch dan 
ook flink wat ruimte voor een 
verdere opmars. De indicatoren 
bevestigen daarbij met positieve 
rangen en standen. Vooralsnog 
blijven reboundposities dus 
gerechtvaardigd zolang er witte 
candles en hogere niveaus 
worden neergezet.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Solide opwaarts

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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Goud - Rode streep bereikt

Na de driedubbele bodem 
rond 1.620 en is de koers flink 
omhooggeschoten richting 
1.800. Op de weekchart is dan 
ook sprake van een trendbreuk 
van het dalende koerspatroon. 
Inmiddels is een hogere bodem 
gevormd en stokt de opmars 
rond de weekly SMA. Turbo 
Long posities blijven echter 
gerechtvaardigd zolang het 
opwaartse patroon intact is.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Het koersbeeld van BrentOil is 
nog altijd verzwakt. Er is immers 
sprake van een patroon met 
lagere topzones, waarbij de 
koers onder de weekly SMA 
lijn noteert die ook wat afvlakt. 
Inmiddels noteert de koers 
onder de oude steunzone op 83, 
vooralsnog is er sprake van flinke 
verkoopdruk. Lopende Turbo 
Short posities kunnen dus worden 
aangehouden.

BrentOil future - Steunzone gesneuveld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Wat een mooi technisch proces 
in de koersontwikkeling van 
Zilver. Na de zijwaartse fase van 
de afgelopen maanden werd 
een positieve impuls zichtbaar 
met daarbij een keurige retest 
van de oude topzone. Inmiddels 
worden er hogere niveaus 
opgezocht en ligt het vizier op de 
tussenliggende horde rond 24+. 
De indicatoren bevestigen met 
positieve standen. Long posities 
kunnen worden aangehouden.

Zilver - Mooie opmars met keurige retest

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.

Disclaimer
Nico Bakker 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.

Lees hier de disclaimer ten aanzien van beleggingsaanbevelingen die 
op dit document van toepassing is: https://www.bnpparibasmarkets.nl/
disclaimerbeleggingsaanbevelingen.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/disclaimerbeleggingsaanbevelingen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/disclaimerbeleggingsaanbevelingen

