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De turbulentie is groot op de aandelenvelden, beer en stier strijden heftig met 
veelal sprietige candles als gevolg. Richting de jaarultimo rijst natuurlijk de 
vraag of een eindsprint van de bulls nog haalbaar is. Daarbij zijn er duidelijk 
twee partijen, de doemdenkers en de kooplustigen. We zullen zien wie er 
uiteindelijk aan het langste eind trekt. Ik hou vooralsnog vast aan het motto 
“Zonder wrijving geen glans...”, succes met de laatste loodjes! 

TA: Chart Navigator
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Dappere stierenprikken 
De traditionele goeie twaalfde beleggingsmaand 
kent een mager verloop. De bulls moeten alle 
zeilen bijzetten om te overleven en richting de 
jaarultimo de grafieken nog wat glans te geven. 
In hoeverre dit lukt kunt u zien op de weekchart 
van uw favoriete indices en hoofdfondsen. Zijn 
er dan toch nog koopkansen zichtbaar?   
Ook deze week leg ik zes Midkap- of 
Smallcapfondsen op de analysetafel om de 
technische conditie te beoordelen, te weten  
Arcadis, ASMI, Basic-Fit, OCI, TKH Group 
en TomTom. Op deze charts is de bullenstrijd 
goed zichtbaar. Kijk, lees en oordeel of er reeds 
eindejaarskansen zich voordoen. 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum 
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten op 
het thema van deze week. De keuze is gevallen 
op Adidas, Amazon en Proximus. De charts 
weerspiegelen de wrijving tussen beer en stier, 
waarbij vooral de bulls er naar streven om het 
jaar redelijk succesvol af te sluiten.  
Op de intermarket speelvelden zijn er 
interessante koersbewegingen zichtbaar. Zo 
stoeit EuroDollar met de 1,13 onderlijn, Goud 
en Zilver zijn bezig met dappere oplevingen, 
BrentOil mag technisch gezien bodemen en 
opveren vanaf de 60 zone en de Bundfuture 
mag een stapje terug doen. 

Richting de jaarultimo is het gebruikelijk om 
een visie neer te leggen voor het komende 
beleggingsjaar. Ik zal dat natuurlijk ook doen 
in diverse publicaties en webinars. Wat de 
AEX betreft presenteer ik in de TA vraagbaak 
nu reeds twee routes voor 2019. De ene 
route noem ik de Dashboard route zoals 
mijn marktlensindicatoren dit indiceren. De 
andere route is de doemdenkers route, ofwel 
de neergang van de AEX omdat de bullmarkt 
voorbij zou zijn. Lees mijn analyse en bepaal 
voor u zelf welke route de voorkeur geniet. 

AEX Coaching Video’s BNP Paribas Markets 
Met ingang van heden worden mijn dagelijkse 
AEX/DAX Coaching video’s gepresenteerd op 
de geheel vernieuwde website van BNP Paribas 
Markets. Als u naar de Analyses (klik) pagina 
gaat, staan onder het kopje Social mijn Tweets 
(TheDailyTurbo), de Coaching Video’s en de 
Webinar aankondigingen. U hoeft dus niets 
meer te missen.

BBB Webinar 17 december 19:30 uur 
Voor trendvolgende beleggers nog éénmaal het 
maandelijkse BBB webinar, waarin ik met name 
de maandcharts zal bespreken t.b.v. Visie 2019. 
Aanmelden voor deelname door hier te klikken.

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/20533/bakkers-bull--bear-webinar-van-de-maand-december/#description
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AEX-Index® - Startschot herstelbeweging

Deze week wordt er naar alle 
waarschijnlijkheid een witte candle 
geformeerd met de onderkant van de 
body bij de 500 punten. Tevens krult de 
RSI omhoog, waarbij er sprake is van een 
lichte positieve divergentie. Deze twee 
bevindingen vormen het startschot voor 
een rebound richting de bovenkant van het 
dalingskanaal zo rond 520. Daarboven is 
een verder herstel naar 534 mogelijk. Al 
met al een dappere poging van de bulls om 
richting de jaarultimo de grafiek nog wat 
glans te geven. Maar eens bezien hoe lang 
de candle wordt en of er meer volgen. 

Conditie: Down.
Coaching: rebounders kunnen profiteren van 
de verwachte opleving. 

DAX® index - Grillig herstel

De index zakte vorige week stevig door de 
steunzone rond 11.000+. De slechtse week 
van het jaar, met een afdaling van ruim 800 
punten. Het mag duidelijk zijn dat de trend 
dalend is, de swingteller staat in de min en 
de RSI beweegt vlak boven OS-gebied. 
Op het Dashboard is de Down conditie 
derhalve valide. De bulls geven deze week 
wat tegengas, een witte candle is in de 
maak. Wellicht volgt een retest van de oude 
steunzone rond 11.000 punten. Voor nu dus 
bezien of de herstelfase meer vorm krijgt. 

Conditie: Down. 
Coaching: shortposities kunnen worden 
aangehouden zolang de swingteller negatief 
telt.

EUROSTOXX50® index - Herstel binnen dalende trend

Nadat de index vorige week met veel kabaal 
door de steunzone rond 3.100 punten 
zakte, komen de bulls nu sterk terug. Een 
witte candle is in de maak en de bulls zijn 
inmiddels boven de oude steunzone op 3.100 
punten geklommen. Al met al is er sprake 
van een herstelfase binnen de dalende trend. 
Alle indicatoren staan immers in de min en 
op het Dashboard is de Down conditie valide.  
Wellicht kunnen de bulls de rebound meer 
vorm geven. Aangezien de afstand met de 
SMA groot is, zou dit charttechnisch immers 
niet misstaan.

Conditie: Down.
Coaching: shortspelers kunnen posities 
behouden zolang de swingteller negatief telt. 
Overweeg een exit bij meer witte candles.

Chart Navigator - Indices week 50 - 14 december 2018

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=67&intptype=66,67&intaclass=5,48,3
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=78&intptype=66,67&intaclass=5,48,3
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=163&intptype=66,67&intaclass=3
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S&P 500® index - Strijd rond de steun

De trend in de S&P500 is afgevlakt en 
een meer zijwaarts koersbeeld tussen de 
steunzone 2.600 en de weerstand zone 
op grofweg 2.900 is zichtbaar. Formeel is 
er reeds sprake van een Down conditie op 
het Dashboard, maar charttechnisch is het 
meer een negatieve overgangsfase. De bulls 
zullen de index in de race kunnen houden 
mits de steunzone rond 2.500/2.600 intact 
blijft. Daaronder lijkt het echt gedaan met de 
kans op een vervolg van de uptrend. Voor 
nu dus afwachten of beleggers terugkeren in 
de index en een rebound meer vorm krijgt. 

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd. Offensieve reboundspelers 
zien wel wat kansen. 

DOW JONES index - Krakend kantelpunt

De koers beweegt dit jaar in een 
bandbreedte tussen circa 24.000 en 
26.000 punten. De afgelopen weken is er 
veel turbulentie zichtbaar rond de SMA en 
boven het steunniveau rond 24.000 punten. 
Rond het kantelpunt komt het er nu op aan 
voor de bulls of ze binnen de trading range 
willen blijven. Onder de steun krijgt de 
dalende trend immers een impuls. Op het 
Dashboard prijkt reeds de Down conditie. 
Voor nu bezien hoe de strijd uitpakt. Al met 
al hebben de bulls dus nog een hele klus te 
klaren om het jaar nog enigszins positief te 
kunnen afsluiten. 

Conditie: Down (overgangsfase).
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

NIKKEI 225 index - Rebound kansen

Charttechnisch is er sprake van een brede 
trading range tussen circa 20.350 en 
24.450 punten. De koers staat thans onder 
de SMA lijn en deze week is een witte 
candle in de maak boven de steunzone op 
krap 21.000 punten. De swingteller springt 
mogelijk op +1 en de RSI noteert onder de 
50 lijn. Het beeld is de afgelopen maanden 
onrustig met de zwarte en witte candles 
die elkaar afwisselen. Op het Dashboard 
is de Down conditie valide. Onder de steun 
volgt daarvan meer bevestiging. Maar eens 
bezien hoe de strijd zich ontwikkelt. 

Conditie: Down.
Coaching: Pas boven de SMA lijn 
zijn koopposities te overwegen voor 
trendbeleggers.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 50 - 14 december 2018

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=71&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=61503&intptype=66,67&intaclass=5,48,3
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=73&intptype=66,67&intaclass=3
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ABNAMRO - Mogelijk steunscenario 

“De 20-steunstreep wordt onder druk 
gezet, maar zal deze ook bezwijken onder 
de berendruk, dat is de hamvraag. Zo ja, 
dan zal het beeld aanzienlijk verslechteren 
en kan een dalende trend van start gaan. 
Blijft de koers boven 20 noteren, dan ligt 
een herstel naar 24+ voor de hand”, zo 
meldde ik vorige week. Welnu, het ziet er 
naar uit dat de spelers voor de tweede optie 
kiezen. Turbulentie kan toenemen en de 
candle moet wit blijven deze week om het 
steunscenario gestand te doen. 

Conditie: Down.
Coaching: Mits er meer bodemvorming 
zichtbaar wordt, zijn rebound posities te 
overwegen. 

AEGON - Vrije val 

In mijn vorige commentaar schreef ik over 
de mogelijke bandbreedte tussen 4,80 
en 5,80, de ‘Euro range’. Maar de bulls 
hadden er duidelijk geen zin in. Met een 
forse zwarte candle worden ze opnieuw 
onderuit gehaald, met een vrije val naar 
mogelijk 4,30 als resultaat. Wat dat betreft 
is de breakoutbeweging onder de SMA lijn 
een stevige klap. Maar na een breakout 
volgt een pullback. De RSI stuurt hier 
reeds op aan. Terug naar 5,00 tot 5,25 om 
de trendbreuk te bevestigen, zo luidt de 
opdracht voor de bulls. Komende week dan 
een witte candle? 

Conditie: Down.  
Coaching: short posities strak bewaken en 
bij een witte candle mogelijk neutraliseren. 

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 50 - 14 december 2018

Aalberts - Swing -9 bodem

Mijn commentaar is al enige weken 
negatief gekleurd en dat is terecht, want 
alle technische bevindingen wijzen in de 
richting van de beer. U herkent ze vast wel. 
Maar de kans op wat herstel neemt toe. De 
swingteller heeft een volledige downswing 
afgerond en deze week verschijnt mogelijk 
een witte candle op de steunstreep op 29+. 
De afstand met de SMA lijn is groot en 
mag verkleind worden door een rebound 
beweging, een herstelbeweging richting 34 
tot 37 lijkt aanstaande. 

Conditie: Down.
Coaching: Exit Short en offensief Enter 
Long dankzij de witte candle. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=45941&intptype=66,67&intaclass=2
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=447166&intptype=66,67&intaclass=2
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=162&intptype=66,67&intaclass=2
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Altice - Grillige fase

“De SMA lijn wordt weer opgezocht, het 
beeld blijft hierdoor grillig met de vraag wat 
de spelers van plan zijn. De kantelpunten 
zijn wel duidelijk, maar een duidelijk 
scenario kan thans niet worden geschetst. 
Eerst de rook maar eens laten optrekken”, 
zo schreef ik onlangs. Deze week niet meer 
duidelijkheid over de verwachte route. De 
koers staat nipt onder de SMA lijn en de 
swingteller en de RSI staan in een minstand. 
Het is uitzien naar een duidelijk signaal 
waaruit blijkt wat de spelers van plan zijn. 

Conditie: Down. 
Coaching: gezien de wispelturigheid is een 
zijlijnpositie te overwegen. 

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 50 - 14 december 2018

Akzo Nobel - Meer berendruk 

Deze week een zwarte candle los onder de 
SMA lijn, swingteller een tandje lager naar 
-5 en de RSI nu onder de OS lijn.  Er is wat 
dat betreft sprake van een Down status op 
het Dashbord, dus de beren kunnen de druk 
verder opvoeren. De downtrend kan aan 
kracht winnen als de steunstrepen op 70+ 
en 69+ worden weggeslagen. Maar de RSI 
stuurt aan op bodemvorming, dus een vrije 
koersval lijkt minder aannemelijk. Maar eens 
bezien of bodemstampers terugkeren voor 
een rebound beweging. 

Conditie: Down. 
Coaching: short spelers volgen met 
belangstelling de strijd bij de groene 
strepen. Bij een witte candle XS overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Gezonde correctie

“Deze week echter een hapering in de 
bullenparade. Zou de zwarte candle de 
eerste indicatie van vermoeidheid en dus 
topvorming zijn? Charttechnisch zou dit 
goed passen. Volgende week weer zwart?”, 
zo besloot ik mijn commentaar onlangs.  
Welnu, topvorming tekent zich af aan de 
bovenkant van het stijgingskanaal met de 
swingteller nu op -2 en een afbuigende RSI. 
Een correctie richting de Fibo zone rond 
21,50 tot 20,50 is van start gegaan. Voor nu 
uitzien naar een nieuwe hogere bodem. 
 
Conditie: Resistance (correctie). 
Coaching: restant koopposities mogen 
worden afgeroomd, wacht maar op nieuwe 
koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=428555&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=536&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=164&intptype=66,67&intaclass=2
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 50 - 14 december 2018

ASR Nederland - Turbulente fase

Binnen de actuele uptrend is er onlangs 
topvorming opgetreden bij 43+ met 
aansluitend een correctie die nu nog 
gaande is. Zwarte candles richting de SMA 
lijn met deze week mogelijk een zwarte 
candle onder de SMA lijn, waardoor er 
een trendbreuk dreigt. De swingteller 
staat in het rood en bevestigt hiermee 
de correctiestatus op het Dashboard. De 
RSI staat inmiddels onder de OS-lijn, dus 
bodemvorming lijkt aanstaande. Daarmee 
kan de huidige negatieve overgangsfase 
worden afgeremd.

Conditie: Resistance (correctie). 
Coaching: er dreigt een downtrend, dus 
enige terughoudendheid is op zijn plaats. 

 ASML - Wispelturige breakoutfase

Dit fonds heeft veel last van de turbulentie 
op de aandelenvelden. In een rap tempo 
werd de koers onlangs onder de SMA 
gedrukt, waardoor er sprake is van een 
negatieve overgangsfase met een grillig 
karakter. Afwisselend witte en zwarte 
candles met per saldo een dalingstendens. 
Swingteller en RSI onderschrijven de 
overheersende positie van de beer. Nu ligt 
er op 136+ een groene steunstreep, wellicht 
dat vanaf dat niveau een pullback kan 
starten richting de SMA lijn. De witte candle 
van deze week is hiertoe de eerste aanzet. 

Conditie: Down.
Coaching: bescheiden short posities strak 
monitoren bij de 136+ steunstreep. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Rebound door de bulls

“Anders gedefinieerd, de beren hebben 
de touwtjes stevig in handen en kunnen 
binnenkort een rebound toestaan teneinde 
de afstand met de gemiddelde lijn te 
verkleinen. Daartoe moet als eerste indicatie 
een witte candle verschijnen”, zo schreef ik 
vorige week. En zie, de bulls doen hun best 
om te rebounden richting de Fibo zone op 
22+ tot 24+. De 24+ wordt straks interessant 
onder het motto “Oude steun wordt nieuwe 
weerstand”. Zover is het nog niet, nu eerst 
bezien of de verwachte opleving aan kracht 
kan winnen. 

Conditie: Down.
Coaching:  er zijn rebound kansen mits de 
candles wit kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=454340&intptype=66,67,142,143
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=316&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=2036&intptype=66,67
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 50 - 14 december 2018

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Trading range onder de SMA

Vanuit het concept van marktclassificatie 
ziet het korte termijn speelveld er 
aantrekkelijk uit. Er is namelijk een trading 
range in ontwikkeling nipt onder de SMA 
lijn. Een brede stabilisatie tussen enerzijds 
73+ steun en anderzijds 80+ weerstand. De 
indicatoren staan in de min, dus uiteindelijk 
een neerwaartse uitbraak ligt voor de hand. 
Dan zal de trendmatigheid toenemen en 
kan een proces van lagere toppen en lagere 
bodems aan kracht winnen. Of gaat het 
de bulls lukken om de 80+ weerstand te 
slechten? Voor nu de strijd bij 73+ volgen. 

Conditie: Down.  
Coaching: onder 73,40 zijn er additionele 
short kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Nieuwe UP status

Al geruime tijd is er sprake van een grillige 
uptrendfase, waarin de SMA lijn met veel 
moeite dienst doet als dynamische trendlijn. 
In de afgelopen weken lukte het om de 
berentikken op te vangen en daarmee de 
uptrend intact te laten. Deze week zelfs 
een Bullish Engulfing patroon, swingteller 
daardootr op +1 en de RSI boven de 50-
lijn. Zowaar een nieuwe UP status op het 
Dashboard, waardoor het vizier gericht kan 
worden op de rode streep op 105+. De 
beren zullen ongetwijfeld terugslaan, maar 
de toon wordt gezet door de bulls.

Conditie: UP. 
Coaching: Er dienen zich koopkansen aan 
voor de trendvolgende beleggers op dit 
volatiele speelveld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Gemalto - Stilstand

De koers komt niet meer van zijn plek. 
Stabilisatie rond 49,50 in afwachting van 
verdere ontwikkelingen. Vanuit technisch 
oogpunt is er momenteel geen verantwoord 
scenario te schetsen, dat moge duidelijk 
zijn. Zolang de koers dan ook blijft 
kleven rond 49,50 zal er geen technisch 
commentaar worden geschreven.

Geen TA coaching aanbeveling. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=162820&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=709&intptype=66,67
https://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=448467&intptype=66,67
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 50 - 14 december 2018

ING - Steunstrijd op tien 

Het gaat er nogal wispelturig aan toe op 
dit speelveld. Touwtrekkerij tussen beer 
en stier met wisselende standen bij de 
indicatoren. Charttechnisch overheerst 
negatief sentiment met momenteel 11,59 als 
eerste weerstand en 10+ als steunstreep. 
Recent wisten de bulls op te veren vanaf de 
10,00 grens, zou dat nu weer gebeuren? Zo 
ja, dan is een rebound naar de 11+ tot 11,90 
Fibo zone haalbaar. Onder de tien een 
vervolg van de trend, dat moge duidelijk zijn. 
Al met al een spannende steunstrijd op 10. 

Conditie: Down. 
Coaching: short posities mogelijk 
verzilveren als er een witte candle 
verschijnt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Positieve overgangsfase

“Een breakout beweging als eerste stap 
in een nieuwe positieve trendfase. Maar 
gezien de stand van de RSI nu eerst 
een pullback naar de SMA lijn om de 
trendbreuk te valideren. Na een milde dip 
mogen de bulls door naar de 2,80-3,00 
zone”, zo schreef ik onlangs. En zie, deze 
week wederom een zwarte candle en 
mogelijk een OB downcross bij de RSI 
als bevestiging van de pullback. Een stap 
terug naar 2,55 of 2,45 is toegestaan, daar 
bodemen zal de trendbreuk valideren en 
de bulls aansporen naar hogere niveaus te 
bewegen. 

Conditie: UP.
Coaching: na een afgeronde pullback zijn er 
koopkansen voor trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Plussen en minnen

Het gaat er nogal wild aan toe op het 
Heineken speelveld. Forse candles, 
afwisselend wit en zwart met indicatoren 
die rap van plus naar min schieten en weer 
terug. Per saldo resteert een procec van 
lagere toppen en lagere bodems met thans 
81,84 als rode streep en kantelpunt boven 
in het veld en 75+ als eerste steunstreep. 
Op zich wel veel speelruimte voor beer 
en stier, waarbij het thans de vraag is wie 
overtuigend initiatief zal tonen, waarbij de 
beer een licht voordeel van de twijfel geniet. 
 
Conditie: Support (rebound). 
Coaching: trendbeleggers zien de 
verpietering van de grafiek met zijn felle 
candlesticks. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=168&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=563&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=280&intptype=66,67
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 50 - 14 december 2018

Signify - Lagere toppen en lagere bodems

Deze week wederom een zwarte candle 
met de swingteller op -2 en de RSI die 
afketst tegen de 50-lijn. Anders gezegd, het 
proces van lagere toppen en lagere bodems 
kan worden vervolgd, bevestigd door de 
Down status op het Dashboard. De beren 
zijn rap op weg naar de 19+ steunstreep, 
wellicht dat daar een dubbele bodem wordt 
gevormd, maar dat is natuurlijk gissen. 
Vooralsnog overheerst negatief sentiment 
met alles zwart en rood op het speelveld. 

Conditie: Down. 
Coaching: short posities verdienen de 
voorkeur. Bij een witte candle op 19+ zijn er 
offensieve rebound kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Hangen en wurgen

Het is hangen en wurgen voor de bulls, 
die met veel pijn en moeite proberen aan 
de gemiddelde lijn te blijven plakken. 
Stabilisatie nipt onder de SMA lijn zou je 
het ook kunnen noemen, in afwachting 
van een nieuwe significante beweging. 
De indicatoren staan stuk voor stuk in 
een minstand, dus de beren zijn zeker 
nog niet verdwenen van het veld. Boven 
34+ of onder krap 31 mag een nieuwe 
koersbeweging worden verwacht. Tot dat 
moment is het zijwaarts klungelen. Maar 
eens bezien wie initiatief zal tonen. 

Conditie: Down. 
Coaching: boven 34+ of onder 31,00 zijn 
nieuwe posities te overwegen. 

NN Group - Toch een negatieve overgang

“Komende week een witte candle, liefst op 
de SMA lijn, houdt de bulls in de race om 
een nieuwe actie beweging richting krap 
40,00 voor te bereiden. Nog een zwarte 
candle daarentegen zal een overgangsfase 
naar 33+ bespoedigen”, zo schreef ik vorige 
week. Welnu, de beren vergroten hun druk 
richting de 33+ steunzone, als zijnde een 
breakout beweging. De RSI stuurt aan op 
bodemvorming, dus binnenkort een pullback   
lijkt aannemelijk, waardoor mogelijk een 
trading range zich aftekent. 

Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: wachten op nieuwe koopkansen, 
mogelijk vanaf de 33+ steunzone. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=173&intptype=66,67
https://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=454104&intptype=66,67,142,143
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 50 - 14 december 2018

Royal Dutch Shell - Hangen en wurgen

Er is sprake van een negatieve 
overgangsfase  waarin de bulls alle zeilen 
moeten bijzetten om te overleven. De 
candle van deze week staat onder de SMA 
lijn, swingteller op -9 en de RSI neerwaarts 
onder de 50-lijn. Kortom, de Down status 
is valide, maar de beren krijgen niet 
overtuigend voet aan de grond getuige de 
strijd rond de afgerond 26,00 steunstreep. 
De afgeronde downswing stuurt aan op 
bodemvorming en mogelijk een herstel naar 
de SMA op 27+. Hangen en wurgen voor de 
bulls, een lastige positie.

Conditie: Down.  
Coaching: restant short posities strak 
bewaken en bij een witte candle verder 
afbouwen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX - Verkrapping speelveld

Mijn recente commentaren beschreven de 
hapering bij de bulls om door te stomen naar 
de 19+ weerstandzone. Daar komt deze 
week geen wijziging in. Sterker nog, er staat 
een derde zwarte candle, waardoor er een 
lagere top verschijnt. De steun op 16,75 was 
reeds een hogere bodem, dus het speelveld 
verkrapt. Lagere toppen en hogere bodems 
stuurt aan op een koersexplosie, maar we 
weten niet aan welke kant van het speelveld. 
Plussen en minnen bij elkaar maakt het 
lastig om een kant te kiezen, afwachten dus. 

Conditie: Resistance (correctie). 
Coaching: een zijlijnpositie is te overwegen 
nu de koers stilvalt in afwachting van een 
nieuwe beweging. 

Randstad - Felle beren

“Met een forse zwarte candle, tevens als 
Bearish Engulfing patroon, drukken ze de 
koers verder zuidwaarts. Eerste steunstreep 
ligt ver weg op 36,00, dus er is voldoende 
dalingsruimte. De indicatoren sturen nog 
niet aan op bodemvorming, dus de beren 
mogen nog even hun gang gaan. De 
afstand met de SMA is wel groot, dat zou 
binnenkort aanleiding kunnen zijn voor 
wat herstel”, zo luidde vorige week mijn 
commentaar. Welnu, met een beetje goeie 
wil wordt er deze week een witte candle 
geplaatst als opmaat voor een herstel 
beweging. 
 
Conditie: Down. 
Coaching: nog geen overtuigende 
countertrend kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=174&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=650&intptype=66,67
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=1436&intptype=66,67
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 50 - 14 december 2018

Unibail Rodamco - Vervolg downtrend

De downtrend wordt door de beer 
uitstekend in stand gehouden. De 
swingteller registreert negatief en de RSI 
buigt opnieuw omlaag. Dat betekent dat de 
Down conditie valide blijft op het Dashboard. 
Al met al overheerst de verkoopdruk en 
gaan de beren overtuigend aan de leiding 
richting zo mogelijk de eerste steunstreep 
op 138+. Vanaf dat niveau is wel enig 
herstel te verwachten teneinde de afstand 
met de SMA lijn te verkleinen. Letwel, een 
countertrend beweging kan van start gaan 
bij de eerstvolgende witte candle. 

Conditie: Down.
Coaching: shortposities mogen worden 
aangehouden. 

Unilever - Dreigende topvorming

De bulls moesten zich even opladen zo 
vlak boven de SMA zone rond 46+, maar 
uiteindelijk wisten ze toch door te stomen 
richting de weerstandzone rond 50. De 
indicatoren noteren positief. De swingteller 
staat op +7 en de RSI stijgt langzaam 
richting de dynamische overbought lijn. 
De UP conditie is derhalve valide. Toch is 
het niet ondenkbaar dat er wat beren rond 
de weerstand liggen. Maar eens bezien of 
topvorming aanhoudt als prelude voor een 
correctie richting de SMA lijn op 46+. 

Conditie: UP . 
Coaching: overweeg koopposities deels te 
verzilveren bij dreigende topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Veerkrachtige bulls

“Er is een spannende strijd gaande op de 
gemiddelde lijn die als dynamische trendlijn 
de huidige correctie moet opvangen. 
De candles kleuren nog zwart, maar de 
swingteller heeft een downserie afgerond 
en de RSI nadert de OS-lijn. Normaal 
gesproken moet dit voldoende zijn om 
bodemstampers uit te nodigen in actie 
te komen om de trend nieuw leven in te 
blazen”, zo schreef ik vorige week. En zo 
geschiedde het. UP status terug op het 
Dashboard, bulls weer aan zet met het vizier 
gericht op krap 45. 

Conditie: UP.
Coaching: trendbeleggers worden 
uitgenodigd in de richting van de trend in 
actie te komen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=2148&intptype=66,67&intaclass=2
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=175&intptype=66,67&intaclass=2
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=424463&intptype=66,67&intaclass=2
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 50 - 14 december 2018

Dashboard route 
Om een langere termijn visie te kunnen definieren is het van belang 
de maandchart te consulteren. Dan blijkt dat er sinds augustus 2012 
sprake is van een positieve trendfase. Ik zie niet alleen een proces van 
hogere toppen en hogere bodems (subjectieve waarneming), maar ook 
koersvorming boven een gestaag oplopende gemiddelde lijn (objectieve 
waarneming) die thans op 485 in het veld ligt. Het 485 niveau is dus 
een cruciaal kantelpunt. Als de index daar onder duikt, dreigt er een 
trendbreuk. Maar het is aannemelijker te veronderstellen dat de trend 
intact blijft en in 2019 een vervolg zal krijgen. Wat dat betreft is de huidige 
terugval vanaf 577 tot aan de 500-485 zone een correctie in de uptrend. 
Volgens de spelregels der trendanalyse zou er gebodemd moeten worden 
op of nipt boven de SMA lijn om daarna de trend nieuw leven in te blazen. 
De Fibo retracementzone, maar zeker ook de RSI als spanningsmeter, 
sturen hier op aan. Kortom, wellicht nog wat laatste berentikken, maar dan 
de bulls in actie. Terug naar 577 en daarna een nieuwe hogere top...

Doemdenkers route 
Niks geen correctie, niks geen trendhervatting, de bullmarkt is teneinde, 
2019 wordt een berenjaar, zo beweren de doemdenkers. Stel nu eens 
dat de SMA lijn, mijn trendvolgende marktlensindicator, faalt in het 
opvangen van de berentikken. Dan zal de AEX onder 485 duiken en een 
zogenaamde breakout beweging starten. Dit is dan de eerste stap in een 
mogelijke downtrendfase. Als ik vervolgens Fibo inzet om te bepalen tot 
waar die breakout kan aanhouden, dan kom ik uit op niveaus rond 417.  
Na een breakout volgt een pullback om de trendbreuk te valideren. Er zal 
dus een opleving moeten volgen richting de SMA lijn. Topvorming onder 
of tegen de gemiddelde lijn zal een eerste lagere top opleveren onder de 
gebroken gemiddelde lijn en de beren aansporen een proces van lagere 
toppen en lagere bodems in gang te zetten. Dat er dan een serie zwarte 
maandcandles zal volgen richting zo mogelijk 380 is dan wel duidelijk. 

Welke route? 
“Meegaan met de juiste route onder het motto dat niet de analist maar de 
markt altijd gelijk heeft, dat is nog altijd de beste strategie”, aldus uw TA 
coach. 

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding AEX maandgrafiek  

Afbeelding 2 

Dashboard route en Doemdenkers route

Dashboard route of Doemdenkers route......Visie 2019 voor de AEX index....

De markt heeft altijd gelijk...

Wolters Kluwer -  Volatiele bewegingen

Een flinke zwarte candle werd vorige week 
geplaatst net onder de weerstandzone 
op 55+ die binnen bereik ligt. Deze week 
mogelijk een Doji candle. De koers staat nog 
altijd ruim boven de SMA lijn, de swingteller 
staat op +4 en de RSI beweegt rond 60. 
Wat dat betreft is de UP conditie nog altijd 
valide. De huidige candles lijken derhalve 
een normale correctie binnen de uptrend. Bij 
meer signalen van topvorming volgt wellicht 
een afdaling richting de stijgende SMA lijn 
die rond 46+ in het veld ligt. Volatiel gespartel 
van de bulls nu. 

Conditie: UP. 
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de swingteller in de plus staat.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=279&intptype=66,67


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

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 50 - 14 december 2018

Arcadis -  Dappere bodemstrijd

Er is al sinds maart dit jaar sprake van een 
dalende trendfase, getuige de serie lagere 
toppen en lagere bodems onder een sterk 
afbuigende SMA lijn. Maar thans doen de 
bulls hun uiterste best om te bodemen bij 
10,70 als opmaat voor een rebound naar de 
Fibo zone rond 13,50 tot 15,50. De afstand 
met de gemiddelde lijn kan hierdoor worden 
verkleind, er moet veel meer gebeuren 
om het tij definitief te keren. Voor nu eerst 
bezien of de bulls zich verder kunnen 
vermannen.

Conditie: Down.
Coaching: mits er witte candles verschijnen 
boven 10,70 zijn offensieve koopposities te 
overwegen. 

ASMI -  Volatiel gespartel

Al enkele maanden is er sprake van een 
volatiele downtrendfase. Met veel gevoel 
voor dramatiek houden de beren de 
touwtjes in handen met thans wat gespartel 
bij de 34,00 steunstreep. Witte candle in de 
maak, swingteller mogelijk naar +1, dus een 
tegenaanval van de bulls lijkt aanstaande. 
Ze krijgen de gelegenheid om op te stomen 
naar de 40 tot 46 zone als zijnde een 
countertrend beweging. Niet eerder dan 
bij koersvorming boven 46+ kan de trend 
keren. Dus nog veel werk aan de winkel 
voor de bulls. 

Conditie: Support (rebound). 
Coaching: short spelers kunnen overwegen 
hun posities af te romen.  

 Basic-Fit  - SMA steun

In de afgelopen acht weken wordt er een 
dappere strijd gestreden op de SMA lijn. 
De gemiddelde lijn geeft nog eens aan 
hoe belangrijk de lijn is om de bulls in de 
race te houden. Ook deze week weer een 
poging om met de body van de candle op 
de lijn te rusten. Formeel is er sprake van 
een correctiefase binnen de uptrend en 
is het uitzien naar een nieuwe bullenactie 
om de trend nieuw leven in te blazen. Dit 
is vooralsnog het meest waarschijnlijke 
scenario. Voor nu dus bezien of de bulls hun 
opdracht begrijpen. 

Conditie: Resistance (correctie).  
Coaching: bij witte candles worden 
er koopkansen aangereikt voor 
trendbeleggers. 
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 50 - 14 december 2018

OCI - Eerst een pullback 

Alle technische bevindingen op een rijtje: 
zwarte candles onder een afvlakkende 
gemiddelde lijn, swingteller op -2 en de RSI 
ruim onder de OS-lijn, steunstreep op 17+, 
SMA op 22,67 en eerste rode streep op 
29+. Kortom, de beer aan zet met nu eerst 
een kans op een opleving naar de SMA lijn 
om de dalende trend te valideren. Mocht 
dat niet komende week van start gaan dan 
dreigt er meer zwart richting de steunstreep 
en wordt de opleving uitgesteld. Bij dit soort 
configuraties is de kleurwisseling in de 
candle van groot belang, maar dat weet u. 

Conditie: Down. 
Coaching: bij de eerstvolgende witte candle 
short posities afromen en zo mogelijk 
offensieve koopposities overwegen. 

TKH group - Dubbele bodem in de maak? 

Ook dit fonds bevindt zich in een dalende 
trendfase, alle rangen en standen in de 
min, de beer aan zet. Maar er is zicht 
op herstel getuige de witte weekcandle 
in de maak in combinatie met een lichte 
positieve divergentie op de RSI. Met enige 
fantasie is er zelfs een dubbele bodem 
te herkennen. Daarvan uitgaande is een 
opleving aannemelijk richting de Fibo zone 
rond 48,90 tot 51+. Boven 51+ kan de trend 
daaien, maar dat is van latere zorg. Voor 
nu bezien of de bulls zich verder kunnen 
vermannen met meer witte candles. 

Conditie: Down.  
Coaching: strak navigeren als u meedoet 
met de beer. Geen overtuigende berendruk. 

TomTom - Kleefcandles

Met de nodige dramatiek weten de bulls op 
te stomen naar de gemiddelde lijn die thans 
op 8,10 in het veld ligt. Swingteller op +7 en 
de RSI boven de 50-lijn, dus er zit meer in 
het vat. Maar dan moeten de bulls loskomen 
van de SMA lijn. Deze week mogelijk een 
kleefcandle, dus een aarzeling bij de kopers 
om door te stomen. Logisch, want de SMA 
lijn fungeert als dynamische trendlijn. Het 
is even aanzien of er daadwerkelijk getopt 
gaat worden met aansluitend koersdalingen, 
of dat de bulls verder kunnen opstomen 
naar de 9,10 rode streep.  

Conditie: Up.
Coaching: de aarzeling bij de SMA lijn mag 
aanleiding zijn om koopposities af te romen. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland (Selectie) week 50 - 14 december 2018

Adidas -  Eindsprint

Al geruime tijd is een patroon zichtbaar 
van gematigd hogere toppen en bodems. 
Een stabiele uptrend met mooie en goed 
handelbare swings. Recent topte Adidas 
rond 218 waarna een terugval naar de SMA 
lijn volgde die als dynamische steun rond 190 
in het veld lag. Daarna volgde een opleving, 
maar verder dan 210 wist de koers niet te 
klimmen en opnieuw volgde een dip. Thans 
ondernemen de bulls vanaf de SMA lijn een 
nieuwe poging. Een Bullish Engulfing candle 
is in de maak deze week en derhalve lijken 
beleggers terug te keren voor een eindsprint 
richting 210, danwel 218. 

Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: offensieve koopkansen voor 
trendbeleggers. 

Amazon - Perfecte dip

Vanaf de top op 2.050 viel de koers fors 
terug naar 1.400+ net onder de SMA. Wat 
een volatiliteit. Inmiddels is de koers boven 
de stijgende SMA geklommen en werd net 
de 1.800 Dollar niet bereikt. Thans is een 
pullback zichtbaar en balanceert de koers 
boven op de SMA lijn rond 1.650. Een witte 
candle is in de maak als teken dat beleggers 
terugkeren op het speelveld. Wellicht een 
aanzet voor de vorming van een hogere 
bodem en een klim richting 2.050. Voor nu 
bezien of de bulls weten door te pakken. 

Conditie: UP.
Coaching: trendvolgende beleggers kunnen 
koopposities overwegen. Onder 1.600 of bij 
zwarte candles wellicht een exit plannen.

Proximus - Goed signaal

De dalende beweging die halverwege 2017 
vanaf 30+ van start ging, vond een einde 
op krap 19 waar een jaar later een bodem 
werd gevormd. Een herstelfase richting 
de dalende SMA lijn ging van start. Het 
koersgemiddelde werd recent op krap 23 
opwaarts doorbroken en inmiddels beweegt 
de koers boven de SMA lijn waarbij een 
witte candle in de maak is. Een positief 
signaal voor een verdere klim richting 25+ 
waar een tussenliggende horde ligt. Onder 
circa 22 dreigt er weer een downtrend.

Conditie: UP. 
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden richting de weerstandszone. 
Onder 22 een exit overwegen.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 50 - 14 december 2018

EUR/USD - Beperkte activiteit

De tradingrange tussen grofweg 1,1300 
en 1,1800 staat onder druk, maar voor de 
zevende week op rij wordt de steunzone rond 
1,13 gerespecteerd. Zwarte en witte candles 
wisselen elkaar af.  De kans op een rebound 
zwakt wel wat af. De indicatoren noteren 
afwisselend in de plus en de min. Zolang de 
koers boven de steunzone noteert behoort 
een rebound nog tot de mogelijkheden. Aan 
het charttechnische beeld is derhalve dus 
niets veranderd. 

Conditie: Down.
Coaching: offensieve spelers kunnen 
reboundposities aanhouden zolang de koers 
boven de steunzone noteert. Wellicht wat 
afbouwen indien er sprake blijft van weinig 
handelsactiviteit.

EUR/JPY -  Zebrapad

Het beeld blijft wisselvallig in het valutapaar 
EUR/JPY. De afgelopen weken is er sprake 
van afwisselend zwarte en witte candles 
rond 128/129 midden in de trading range 
tussen grofweg 125 en 133+. De indicatoren 
noteren tevens afwisselend in de plus 
en de min. De SMA lijn buigt langzaam 
neerwaarts en de swingteller staat op +1. 
Al met al is er op dit moment sprake van 
een Support conditie op het Dashboard. 
Charttechnisch is het beeld echter neutraal.  
Voor nu aanschouwen of de markt meer 
richting kan kiezen.

Conditie: Support. 
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd.

Bundfuture - Topvorming

Rond de SMA zone is een bodem geplaatst 
waarna een stijging zichtbaar werd. De 
weerstandzone rond 162 is recent gebroken. 
De indicatoren staan in de plus en op het 
Dashboard is de UP conditie valide. Toch 
lijkt enige topvorming nabij. De swingteller 
noteert immers aan het einde van de 
plusserie en de candle kleurt zwart. Met 
deze rangen en standen verschijnt er eind 
van de week derhalve een Exit Long (XL) 
conditie op het Dashboard. Voor nu dus 
bezien of het proces van topvorming wordt 
doorgezet. 

Conditie: UP.
Coaching: bij zwarte candles mogelijk wat 
posities afbouwen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=196&intptype=66,67&intaclass=3,5,8
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=451&intptype=66,67&intaclass=8
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=64382&intptype=66,67&intaclass=5,48
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Chart Navigator - Grondstoffen week 50 - 14 december 2018

Goud - Lichte haperingen

De rebound is in volle gang. Gematigd 
hogere toppen en hogere bodems 
kenmerken de weekgrafiek. Thans is het 
38,2% Fibonacci niveau bereikt rond 1.260. 
Deze week zijn wat lichte haperingen 
zichtbaar getuige de zwarte candle, maar 
de swingteller staat voorlopig nog in de 
plus. Pas onder 1.230 loopt de reboundfase 
op het Dashboard averij op. Voor nu dus 
bezien of de markt de stijgende fase weet te 
continueren met meer witte candles. 

Conditie: Support.
Coaching: reboundspelers kunnen hun 
koopposities aanhouden zolang de 
swingteller positief telt.

Zilver -  Opwaartse drang

Vanaf de steun op krap 14 veert de koers 
sterk op waardoor enige verbetering 
zichtbaar is op de weekgrafiek. De 
weerstand op 15+ ligt binnen bereik. Er is 
sprake van een zijwaartse fase binnen de 
dalende trend. Aangezien de swingteller 
in de plus noteert is de Support conditie 
valide op het Dashboard. Bij een opwaartse 
doorbraak van de weerstandzone rond 15 is 
de SMA zone rond 16+ het koersdoel. Voor 
nu bezien of de markt een verder herstel laat 
zien. 

Conditie: Support.
Coaching: reboundspelers kunnen 
koopposities overwegen met een strak exit 
management.

BrentOil - Herstel zet nog niet door

Een flinke zwarte streep omlaag kenmerkt 
de weekgrafiek. Recent werd de SMA lijn 
neerwaarts doorbroken en rond de oude 
steunzone nabij 60 is een Doji gevormd. 
Vorige week een witte candle en deze week 
weer zwart. De ingezette rebound komt dus 
maar niet van zijn plek. De swingteller telt 
negatief op -8, en de RSI staat in oversold 
gebied net onder de OS lijn. Volgende 
week is een witte candle gewenst om de 
herstelfase nog een kans te geven. Onder 
57,78 krijgt de dalende trend immers een 
vervolg. 

Conditie: Down.
Coaching: offensieve reboundspelers met 
koopposities overwegen een exit bij verdere 
verzwakking.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=148&intptype=66,67&intaclass=5
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=140&intptype=66,67&intaclass=3,5,8
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Chart Navigator  

Ik ben technisch analist met visuele analyse 
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik 
op een eigen specifieke wijze naar markten en 
koersontwikkelingen kijk.  Ik doe veel research 
op dit gebied, geef trainingen en workshops 
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit 
laatste doe ik vooral aan de hand van columns, 
commentaren en analyses op bekende 
beleggings-websites. Daarnaast mag ik 
regelmatig spreken op seminars en congressen 
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via 
Twitter (TheDailyTurbo). 
Ik benader de technische analyse vanuit 
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het 
beleggingslandschap 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 en 
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. 

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. 

Chart Navigator gratis 
abonnement
Wilt u een gratis 
abonnement op de Chart 
Navigator? Ga naar www.
bnpparibasmarkets.nl  en 
klik in de carrousel op ‘Turbo 
tijd met Nico Bakker’. In 
de rechter kantlijn ziet u 
vervolgens een link naar de 
Chart Navigator Nieuwsbrief. 

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


