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De eerste beleggingsmaand zit er op met op menig chart een zwarte 
maandcandle. Er is van alles aan de hand in de wereld en dat vindt zijn 
weerslag op de beurs. Wij moeten rekening houden met wereldwijde 
topvorming en “Turbulente tikken” als resultante van het informatie 
absorptieproces. Als de rust wederkeert, mogen de bulls de draad weer 
oppakken, want de trend als zodanig komt niet in gevaar. 
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Berendruk
Links en rechts stevige berentikken, 
afgewisseld met dappere stierenstootjes. Maar 
de beer lijkt zijn grip te vergroten. Check de 
steun- en weerstandstrepen op de charts van 
uw favoriete indices en hoofdfondsen om vast 
te stellen tot hoever de beren mogen gaan 
zonder dat de trend in gevaar komt.  
Wekelijks gaan er zes Midkappers of  Small-
cappers op de analysetafel om geanalyseerd 
te worden. Deze week kies ik voor vijf  AScX 
titels te weten Heijmans, Pharming, VastNed, 
Sligro en TomTom, maar ik begin met Fagron. 
Hoe is het op deze velden gesteld met de 
turbulente corrigerende tikken van de beer?  
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week. Ik 
bekijk trend en sentiment op de charts van 
Adidas, Pernod Ricard en Walt Disney. Ziet 
Dagobert Duck zijn geld verdampen? Of  zijn er 
voor hem binnenkort weer koopkansen? 
Op de intermarket speelvelden zie ik 
charttechnisch interessante stappen. Zo zakt 
EURUSD naar de steunstreep op 1,0980, tonen 
Goud en Zilver wispelturige bewegingen, is 
Brentoil bezig met een behoorlijk volatiel getinte 
correctie  en zet de Euro Bundfuture duidelijk 
stappen om zijn uptrend te vervolgen.  

De eerste beleggingsmaand in 2020 zit er op. 
Meteen al flinke turbulentie, beleggers moesten 
direct aan de bak. Dat er dan vervelende 
uitschieters langskomen is niet plezierig, vooral 
als het uitschieters onder de gemiddelde lijn 
zijn, waardoor er een trendbreuk dreigt. Als de 
koers daarna rap terugkeert boven de SMA lijn, 
spreken we van een zogenaamde ‘Whipsaw’, 
ofwel zaagtand beweging. Een spannende fase 
op de chart, waar ik in de TA vraagbaak dieper 
op in ga. Hoe ga je als belegger om met deze 
‘slippertjes van de stier?’

Elke dag een Dashboard update
U weet ongetwijfeld welke publicaties wij 
inzetten om onze TA coaching activiteiten 
en services te ondersteunen. Een van deze 
publicaties is het Dashboard met actuele 
conditie metingen en bijbehorende coaching 
aanbevelingen voor een groot universum. 
We hebben deze coaching publicatie aan 
een stevige upgrade onderworpen, zowel 
wat betreft content als layout. Vorige week al 
aandacht aan besteed in de TA Vraagbaak. 
Nu volsta ik met de melding dat elke dag een 
Dashboard Update wordt geplaatst, hier op de 
website van BNP Paribas Markets.

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/
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AEX-Index® - Voorlopig hoogtepunt

Met een voorlopig hoogtepunt op 616+ 
indiceerde de candle van vorige week al 
enige topvorming. Deze week werd met een 
flinke neerwaartse gap geopend, wederom 
is een zwarte candle in de maak en de 
swingteller schiet in een correctiestand. 
Bovendien draait de RSI scherp zuidwaarts. 
Al met al een stevige berenactie waar 
ongetwijfeld door de bulls op gereageerd 
zal worden. Maar de toon is gezet, 
corrigeren naar de eerste Fibo lijn op 583 is 
vooralsnog aannemelijk. Zolang de candles 
zwart kleuren en de swingteller doortelt, 
gaan de beren aan de leiding.  

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: de correctiestand mag aanleiding 
zijn om koopposities te verkleinen. 

DAX® index - Hoogtevrees

Hogere toppen en hogere bodems 
kenmerken de Duitse index sinds eind 2018 
werd gebodemd op 10.279. Inmiddels is 
het hoogste punt van de index rond 13.596 
bereikt en op basis van de weekly slotkoers 
nog niet gepasseerd. Het lijkt er op dat 
beleggers hoogtevrees hebben en er een 
einde komt aan de positieve fase. Deze 
week is immers een flinke zwarte candle in 
de maak en de swingteller draait in de min. 
De steun op 12.886 ligt als vangnet in de 
chart, daaronder ligt een afdaling richting de 
voormalige topzone 12.500/600 op de loer. 

Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden zolang de koers boven 12.886 
beweegt. Wellicht wat risico afbouwen.

Chart Navigator - Indices      week 5, 31 januari 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Correctie ingezet

Vanaf de bodem op krap 3.400 punten 
is halverwege vorig jaar een mooie 
opwaartse beweging neergezet met 
hogere toppen en hogere bodems. 
De uptrend lijkt nu te stranden rond de 
weerstandzone op circa 4.000 punten. 
Daar wordt immers topvorming zichtbaar. 
De indicatoren bevestigen de verzwakking. 
Spanningsmeter RSI buigt neerwaarts vanaf 
de oversold lijn en de swingteller draait naar 
-1. Er ligt ruimte voor een terugval richting 
de voorliggende top op circa 3.850, maar 
mogelijk ook verder naar de SMA zone. 
 
Conditie: Correctie. 
Coaching: bestaande koopposities kunnen 
worden aangehouden totdat er signalen van 
verkoopdruk zichtbaar worden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=393&underlying=AEX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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S&P 500® index - Nauwelijks correctie

Een sterke upswing siert al lange tijd de 
weekgrafiek van de S&P500. Daarbij staan 
de indicatoren overwegend in de plus. 
Ondanks een overbought meting van de 
RSI zijn er nog geen overtuigende signalen 
van topvorming. Een ‘overbought’ situatie 
kan daarbij lang aanhouden. Vooralsnog 
geldt dat zolang de swingteller in de 
plusserie noteert, een voortzetting van de 
uptrend aannemelijk is. Daarbij is de daily 
SMA een extra indicatie voor het volgen van 
de upswing.

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers zitten de trend 
uit, maar kijken uit voor topvorming. Zolang 
de weekly SMA stijgt, kunnen correcties 
worden gebruikt voor additionele aankopen.

DOW JONES index - Up conditie blijft valide

De Up conditie blijft valide. Dat is uiteraard 
de conclusie die al lange tijd geldig is na 
een blik op de weekgrafiek van de Dow 
Jones. Swingteller in de plus, de koers ver 
boven de stijgende weekly SMA lijn, en de 
daily SMA lijn die de weekly lows netjes 
begeleidt. Enig smetje op de kaart is de 
overbought reading in de dynamische RSI. 
Die kan echter heel lang aanhouden, en zie 
ik dus slechts als een waarschuwing aan 
het adres van de bulls. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden, 
eventueel wat afbouwen bij sterke signalen 
van verkoopdruk. Een dip richting 28.000 is 
toegestaan en kunnen kopers benutten.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 5, 31 januari 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Flinke tik terug

Op de weekgrafiek is de trend nog intact, 
maar het koersbeeld staat wel onder 
druk, nu er topvorming zichtbaar is onder 
het hoogste punt van de afgelopen 10 
jaar op 3.836 punten. Beleggers hebben 
schijnbaar wat hoogtevrees. De indicatoren 
draaien negatief. Sentimentmeter RSI draait 
neerwaarts vanaf de overbought zone en de 
swingteller draait in de min. Charttechnisch 
lijkt een correctie richting 3.600 punten wel 
in het beeld te passen, als we de swings van 
vorig jaar in ogenschouw nemen. Eerst maar 
kijken of verkoopdruk blijft aanhouden.

Conditie: Correctie.
Coaching: na de correctie liggen er mogelijk 
weer koopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 5, 31 januari 2020

ABNAMRO - Berendruk houdt aan

Binnen de dalende trend werd er onlangs 
een bodem geplaatst op 14,91, thans 
eerste steunstreep in het veld. De rebound 
die volgde stelde niet veel voor. Op krap 
17,00 werd reeds getopt, waarna de 
beren weer het heft in handen namen. Alle 
indicatoren momenteel in een minstand, de 
Down status is valide op het Dashboard. Dit 
impliceert dat de druk wordt opgevoerd en 
dat de14,91 passage getest gaat worden. 
Dubbele bodem of doorbraak, dat is nu de 
hamvraag. Komende week weten we meer.
 
Conditie: Down.
Coaching: countertrend spelers loeren op 
een mogelijke dubbele bodemformatie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Lichte aarzeling

Met een positieve ondertoon en de 
indicatoren mogelijk in een plusstand, 
behouden de bulls hun overheersende 
positie. De weg staat open naar de 
43+ weerstandzone, met een tussen-
hobbel en enige aarzeling bij  krap 41,00. 
Steunvorming mag verwacht worden in 
de 38,00 zone mocht er een correctie 
plaatsvinden. Voor nu bezien of de 
aarzeling overgaat in een correctie, of dat 
de bull de 41+ lijn zullen passeren. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
koopposities aanhouden. Wel even 
oppassen wat er bij 41,00 gaat gebeuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Bulls op stoom

Elke week vergroten de bulls hun positie op 
het speelveld. Ze plaatsen in het algemeen 
witte candles boven de SMA lijn, zorgen 
voor een positieve swingteller en een RSI  
nu boven de OB-lijn. Kortom, de Up status 
is valide ondanks de korte koershistorie. 
De SMA biedt steun op 675, terwijl er geen 
weerstanden zijn. Kortom, de bulls goed in 
het zadel, voor nu bezien wat ze van plan 
zijn nu ze recordstanden op de borden 
zetten. Wanneer krijgen ze hoogtevrees? 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Bij een zwarte candle met 
OB downcross mag er wat winst worden 
veiliggesteld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 5, 31 januari 2020

Akzo Nobel - Correctie in volle gang

Binnen de positieve trendfase is er 
thans een stevige correctie gaande. Na 
topvorming rond 92+ namen de beren 
het stokje over om de koers richting de 
gemiddelde lijn te drukken. Inmiddels staat 
de stappenteller op -4 en raakt de RSI de 
50-lijn met daar aan vastgeplakt de OS-lijn. 
Tel daarbij op dat de Fibo grid ook steun 
kan aanreiken en stel dan vast dat het hoog 
tijd wordt voor bodemvorming. Komende 
week een witte candle zal dit scenario 
bevestigen. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: uitzien naar een nieuwe 
hogere bodem voor nieuwe of additionele 
koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Strijd boven de SMA

Gezien de stand van de stappenteller is 
een correctie gaande, charttechnisch 
gezien kan de dip opdrogen rond 22,0, 
gelijk aan de 50% Fibo retracement, 
waarna de bulls de gelegenheid krijgen 
de uptrend een nieuwe impuls te geven. 
Momenteel is het hangen en wurgen 
voor de bulls, zij voeren een dappere 
overlevingsstrijd. Komende week is een 
overtuigende witte candle gewenst om te 
kunnen bodemen boven de SMA lijn. 

Conditie: Correctie.
Coaching: als de correctie succesvol 
wordt afgerond, zijn er koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Down conditie

De beren verstevigen hun positie op het 
veld. Zwarte candles onder de SMA lijn, 
swingteller op -5 en de RSI afbuigend 
onder de 50-lijn. De Down status is valide, 
de beren hebben vrij spel om de koers 
richting de steun op 3,28 te drukken. 
Of wordt er eerder gebodemd om een 
rebound te starten? Dat zal moeten blijken 
uit een eerstvolgende witte candle. Voor 
nu bezien in hoeverre de beren hun grip 
kunnen vergroten. 

Conditie: Down.
Coaching: short spelers zien hun kansen 
zolang de candles zwart kleuren en de 
swingteller doortelt in het rood. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 5, 31 januari 2020

ASR Nederland - Kwakkelfase

Al wekenlang proberen de bulls hun 
weg naar boven in te slaan, maar het 
lukt vooralsnog niet. De beren krijgen 
daarentegen ook geen poot aan de grond, 
met als resultaat een kwakkelfase rond de 
gemiddelde lijn. Swingteller afwisselend 
in rood en blauw, de RSI kronkelend rond 
de 50-lijn, zij bevestigen het gebrek aan 
richting. Het is even niet anders, we zullen 
moeten wachten op een duidelijk signaal 
waaruit blijkt wie overtuigend de leiding zal 
nemen. 

Conditie: Up of Down.
Coaching: een zijlijnpositie is 
gerechtvaardigd in de huidige fase. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Beren houden grip

Het zijn de beren die de boventoon voeren. 
Koersvorming met overwegend zwarte 
candles onder de SMA lijn, swingteller 
in het rood en de RSI onder de 50-lijn. 
De downswing is in volle gang, de beren 
hebben de ruimte tot 11,50, twee recente 
bodems. Of zou de Fibo grid de beren 
kunnen remmen? Hoe het ook zij, zolang 
de candles zwart kleuren en de swingteller 
rood is, voeren de beren de regie en zijn 
lagere niveaus aannemelijk. We zullen zien 
tot hoe ver zij zullen reiken. 

Conditie: Down. 
Coaching: zolang de Down status valide is, 
komen trendbeleggers niet in actie aan de 
koopkant van de markt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML -  Eindelijk een top

Het heeft even geduurd, maar het ziet er 
thans naar uit dat de bulls toe zijn aan een 
pauze. Topvorming op bijna 275, mogelijk 
deze week de swingteller naar -1 en de RSI 
die afbuigt vanaf de OB-lijn. Dankzij de 
recente prima bullenparade is er nu best 
wel veel ruimte voor afkoeling tot aan de 
Fibo zone rond 232 tot 206. De ondertoon 
is ijzersterk, dus een trendbreuk is zeer 
onwaarschijnlijk. Het is uitzien naar een 
hogere bodem om daarna de trend te 
vervolgen. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: Mogelijk wat winsten afromen als 
het topvormingsproces aanhoudt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=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=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 5, 31 januari 2020

DSM - Trading range configuratie

Langzaam maar zeker doemen de 
contouren op van een trading range met 
104+ als bodemlijn en 118+ als toplijn. 
Momenteel staat de koers midden in de 
range met een negatieve swingteller en 
een  RSI rond de 50-lijn. Het ziet er naar 
uit dat de beren nog even kunnen brullen, 
maar dat de bulls zich voorbereiden op een 
nieuwe actie binnen de genoemde range. 
We zullen zien hoe de strijd zich verder 
ontwikkelt. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: gezien de correctiestand is enige 
terughoudendheid op zijn plaats. Offensief 
wat EL is ook toegestaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Uptrend intact

De bulls houden de regie in handen, ook 
al staat er deze week mogelijk een kleine 
zwarte candle. De Up status blijft valide, 
het proces van hogere toppen en hogere 
bodems kan de koers opnieuw naar 
recordhoogte stuwen. Maar dan moet er 
rap weer een witte candle verschijnen. Zo 
niet, dan dreigt er topvorming als opmaat 
voor een correctie richting de voorliggende 
bodem op 180+. Op zich niet erg, de trend 
komt niet in gevaar.

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers ziet de 
chart er uitstekend uit. Even oppassen voor 
mogelijke topvorming. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Turbulente tikken 

“Bij koersvorming onder de 100 
daarentegen falen de bulls en is een 
dip naar de SMA lijn op krap 94,00 
aannemelijk”, zo schreef ik vorige week. 
Welnu, de bulls zakken inderdaad verder 
weg, ze verliezen wat grip op het veld. 
Binnenkort moet blijken of de SMA als 
dynamische trendlijn de beren kan remmen 
bij circa 95,00 om daarna de bulls weer in 
het zadel te krijgen voor een vervolg van 
de uptrend. Voor nu bezien of er nog meer 
zwarte candles bijkomen. 

Conditie: Up.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er weer koopkansen voor trendvolgende 
beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 5, 31 januari 2020

ING - Bodemstampers mogen aantreden

Na de breakout boven de SMA tot aan 
11,25 volgde een pullback als reactie 
teneinde de recente trendomkeer te 
valideren. Deze pullback is nog in volle 
gang en mag aanhouden tot 10+, gelijk aan 
de SMA en tevens de 50% Fibolijn. Daar 
bodemen is de beste plek op de chart om 
een uptrend te starten. Voor nu bezien of 
de spelers zich aan de regels houden en 
binnenkort inderdaad gaan bodemen. Een 
witte candle is daartoe noodzakelijk. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: wacht op de bodemstampers bij 
10 voor nieuwe of additionele koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Moeizame upswing

“De druk op de 80-83 weerstandzone kan 
weer worden opgevoerd. Maar breken 
de bulls uit om de uptrend een stevige 
impuls te geven? De indicatoren bieden 
wel de ruimte”, zo besloot ik onlangs mijn 
commentaar. Ik hoef hier thans weinig aan 
toe te voegen. De bulls tonen hun intentie, 
maar de overtuiging ontbreekt. Anders 
geformuleerd geldt het motto ‘Keren of 
passeren’ voor de bulls. Even aanzien dan 
maar. 

Conditie: Up. 
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd, maar hou de vinger aan de 
pols in de 80-83 zone. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Falende stieren

De bulls hebben niet hun kans gegrepen 
om de uptrend nieuw leven in te blazen. 
Sterker nog, ze vallen rap onder de SMA 
lijn in een felle breakout beweging, waarbij 
de swingteller in een minstand schiet en 
de RSI direct onder de OS-lijn duikt. Een 
felle berentik tot aan de groene steunstreep 
op 2,51 met nu mogelijk een rebound. Dit 
zou kunnen betekenen dat er een trading 
range opdoemt tussen 2,51 en 2,98. Best 
wel een brede range. Maar om dit scenario 
te kunnen volgen is er komende week een 
witte candle nodig. 

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers een 
vervelende omslag in het sentiment. Voor 
nu een reactie van de bulls afwachten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Felle berentik

Als een duveltje uit een doosje verschijnt 
deze week de beer ten tonele. Met veel 
enthousiasme drukken zij de koers omlaag 
en starten hiermee een correctiefase. 
De swingteller springt immers in het rood 
terwijl de RSI rap terugvalt naar de 50-lijn. 
Het proces van hogere toppen en hogere 
bodems, inclusief de nodige turbulentie, 
blijft vooralsnog intact, dus de trend komt 
als zodanig niet in gevaar. Maar eens 
bezien waar binnenkort de hogere bodem 
wordt geplaatst, want dat is de opdracht 
voor de Flipspelers. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: mogelijk wat winsten veiligstellen 
en uitzien naar een nieuwe hogere bodem. 

NN Group - Beren aan de leiding

“Ze zakken door het ijs, er dreigt een 
dalende trendfase richting de brede 31/30 
steunzone, de beren nemen het stokje 
over. De turbulentie zwelt aan, dus een 
stuiptrekking van de bulls is goed mogelijk. 
Maar zolang de koers onder 34+ noteert, 
overheerst negatief sentiment”, zo schreef 
ik onlangs. Welnu, er is weinig tot geen 
verbetering zichtbaar. Alles nog zwart en 
rood op moment van schrijven. Laat de 
beren nog maar even hun gang gaan. 

Conditie: Down.
Coaching: het beeld oogt niet positief, geen 
reden om uit te zien naar koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Nieuwe koopkansen

Na een solide opleving tot 72,00 doen de 
bulls een stap terug. Even dimmen richting 
de Fibo zone rond 67+ tot mogelijk 64+ 
om daarna te proberen weer noordwaarts 
te bewegen. Dat zijn mijn charttechnische 
bevindingen, meer technisch materiaal 
is er niet. Zolang de candles dus zwart 
kleuren blijven de beren aan zet. Bij de 
eerstvolgende witte candle gaan de stieren 
het weer proberen, hetgeen deze week 
mogelijk al het geval is. Weer de 50% Fibo 
retracement die een cruciale rol vervult. 

Conditie: nog niet te bepalen.
Coaching:  na de milde afkoeling zij er nu 
weer koopkansen zichtbaar. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Royal Dutch Shell - Wat een turbulentie!

Aan de kwakkelfase in de afgelopen 
weken komt deze week abrupt een einde. 
De beren slaan toe en drukken de koers 
naar de onderkant van een bredere 
bandbreedte met 24+ als onderlijn en 28+ 
als bovenlijn. Hamvraag is natuurlijk of de 
bulls stand weten te houden bij 24+ om 
daarna te rebounden. Komende week zou 
dan ook een witte candle niet misstaan. 
Blijft deze uit, dan zal de berendruk 
aanhouden. Spannende fase onder in het 
veld. 

Conditie: Down.
Coaching: bij signalen van bodemvorming 
zijn er offensieve koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX -  Blauwe swingteller

“Voor nu bezien wanneer de bullenparade 
haarscheurtjes gaat vertonen. Met als 
aanvullende opmerking dat de RSI al dicht 
bij de OB lijn staat en dat kan aanleiding 
voor wat hoogtevrees zijn. Komende week 
al een zwarte candle dan?”, zo schreef 
ik vorige week. En ja, een zwarte candle 
met een afketsende RSI tegen de OB-lijn. 
Dit kan de eerste stap zijn om een top te 
plaatsen. De swingteller noteert nog in het 
blauw, dus de upswing is als zodanig nog 
intact. Komen de bulls weer terug dan?

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden maar hou de vinger aan de 
pols. Topvorming lijkt aanstaande. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Stieren in correctiestand

“Terug naar de Fibo zone rond krap 50 
is goed mogelijk. Daar zou al weer een 
bodem gevormd kunnen worden onder het 
motto ‘oude weerstand wordt nieuwe steun’, 
zo besloot ik vorige week mijn commentaar. 
De correctie krijgt een vervolg met 
wederom een zwarte candle, swingteller 
een tandje lager naar -3 en de RSI rap 
neerbuigend naar de 50-lijn. De beren dus 
even aan zet met hun corrigerende tikken. 
De eerste Fibo retracement ligt midden in 
het stijgingskanaal, dat zou een mooie plek 
zijn om te bodemen. 

Conditie: Correctie.
Coaching:  na een succesvolle correctie zijn 
er nieuwe koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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Unibail Rodamco - Beren stevig aan zet

Het duurde even voordat de beren in de 
gaten kregen wat van hen wordt verwacht 
als de Down status op het Dashboard 
valide is. Deze week drukken ze de koers 
flink omlaag met de swingteller op een 
-9 stand en de RSI ruim onder de 50-lijn. 
Zou er dan binnenkort al weer worden 
gebodemd? Het zou wel passen binnen 
het ritme van de koersbeweging vanaf eind 
2018. Komende week moet blijken of de 
bulls zich al gaan vermannen.  

Conditie: Down. 
Coaching: short spelers pakken hun punten, 
trendbeleggers zien de verpietering van het 
speelveld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls weer aan de leiding

“De steunstreep op 49+ kan een dubbele 
bodem opleveren, mede gevoed door 
de RSI die nu onder de OS-lijn noteert. Er 
is dus een kans dat de bulls terugkeren 
boven de SMA lijn, waardoor de contouren 
van een trading range zichtbaar worden. 
De witte candle van deze week is al een 
aardige zet in deze richting.” Dat was 
het commentaar vorige week. Deze 
week wederom een witte candle en de 
swingteller nipt in de plus. De UP status is 
terug, de bulls verstevigen hun positie op 
het veld. 

Conditie: Up.
Coaching: koopkansen voor trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Krassen in de uptrend

Na vijf witte candles op rij, kwam vorige  
week even flink de klad in de opmars. 
Een dikke Bearish Engulfing candle werd 
zichtbaar op de weekgrafiek. Toch zijn 
de bulls niet zomaar van het strijdtoneel 
verdwenen, want vanaf 47 veren ze 
sterk op. Daarmee blijft ondanks het 
verkoopgeweld de ondertoon nog positief.  
Zolang de steun op 47+ intact blijft loopt 
het patroon van hogere toppen en hogere 
bodems niet al te veel schade op en blijven 
de bulls in de race, ondanks de minstand 
op de swingteller. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: trendbeleggers mogen het spel 
spelen tussen 47 steun en 52 weerstand. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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In tijden van heftige turbulentie komen er regelmatig vervelende 
uitschieters langs, vooral als het uitschieters onder de gemiddelde 
lijn zijn, waardoor er een trendbreuk dreigt. Als de koers daarna rap 
terugkeert boven de SMA lijn, spreken we van een zogenaamde 
‘Whipsaw’, ofwel zaagtand beweging. In afbeelding 1 ziet u twee 
whipsaws op de dagkaart van de AEX index. Ik zal de zaagtand aan 
een nadere analyse onderwerpen.

Waarom is een zaagtand een lastige beweging? Welnu, ik beredeneer 
het vanuit een uptrend situatie, als de koers onder de SMA breekt, kan 
dit de eerste stap zijn in een nieuwe dalende trendfase. Maar u weet, 
na een breakout volgt een pullback om de trendbreuk te valideren. Bij 
een succesvolle pullback krijg je een tweede kans van de markt om 
alsnog de koopposities op te ruimen. Maar als de pullback mislukt, 
de koers breekt weer boven de SMA, dan heb je als belegger geluk, 
de beren falen, de stieren overleven. Dus je hoopt na een breakout op 
een mislukte pullback om dan geen afscheid te hoeven nemen van 
koopposities.  
Je mag deze ‘hoop’ strategie volgen als de breakout een magere 
koersbeweging behelst, een vorm van overshooting, de correctie 
schiet iets te ver door. Een mooie zaagtand ziet er als volgt uit: een 
zwarte kleefcandle aan de SMA, gevolgd door een witte candle, liefst 
direct weer boven de SMA, een periode daarna is ook prima. 

Er zijn drie zaagtand varianten denkbaar. De eerste is een inter-periode 
breakout. Gedurende bijvoorbeeld een dag wordt de SMA neerwaarts 
gepasseerd, maar de slotkoers ligt er toch weer boven, waardoor de 
body van de candle boven de SMA blijft. De tweede variant is mijn 
beruchte kleefcandle als eerste stap in de zaagtand. De derde variant 
is de meest turbulente, waarbij de candle in zijn geheel onder de SMA 
lijn duikt, dus een gap veroorzaakt, waarna de bulls alle zeilen moeten 
bijzetten om een trendbreuk af  te wenden.

Een whipsaw is een verontrustend gegeven op de chart, maar met een 
juiste interpretatie levert het wel mooie koopkansen op. 

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

AEX whipsaws......

De Whipsaw of Zaagtand

Zaagtand beweging.....

Wolters Kluwer -  Stieren klimmen verder

In de afgelopen weken was al enige 
stijgingsdrang zichtbaar richting de 
bovenkant van de trading range rond 67. 
Na de breakout boven de range doen de 
stieren er deze week een schepje bovenop. 
Recordstanden worden daarmee verder 
aangescherpt. De indicatoren herbergen 
voldoende stijgingspotentieel tot mogelijk de 
75 zone als ik de recente bandbreedte naar 
boven spiegel. We volgen het stierenpad 
met warme belangstelling. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers zien extra 
koopkansen, twee handen aan het stuur op 
‘uncharted territory’. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Fagron -  Mooie trend

Al geruime tijd is er sprake van een 
stijgende trendfase. Een mooie serie 
hogere toppen en hogere bodems stuwt 
de koers omhoog met vooralsnog krap 
21,00 als hoogtepunt. Met de swingteller 
op +7 en de RSI bijna tegen de OB-lijn, lijkt 
een top aanstaande met aansluitend een 
correctie richting de 18+ zone. Daarmee 
zal de afstand met de SMA lijn voldoende 
zijn verkleind, dus dan kunnen de bulls de 
draad weer oppikken. Voor nu bezien of het 
topvormingsproces aanhoudt. 

Conditie: Down.
Coaching: bij meer indicaties van 
topvorming is het te overwegen om 
koopposities te verkleinen. 

Heijmans - Trading range karakteristieken

Dit fonds laat zich nauwelijks beinvloeden 
door externe factoren. Al wekenlang is er 
immers sprake van een trading range met 
7+ als bodemlijn en krap 8,00 als toplijn. 
Stilte voor de storm op een negatief getint 
speelveld, want de trend als zodanig is 
neerwaarts. De trading range is een pauze 
patroon voor de beren, dus pas op als 
zij de steunstreep passeren, dan kan de 
downtrend een stevige impuls krijgen. Dan 
komt er ruimte vrij tot 6,00 of 5,00.  

Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers is er 
vooralsnog geen eer te behalen. 

Pharming  - Pittige correctie

In eerdere commentaren heb ik geschreven 
over het halfmast patroon, het staat nog 
ingetekend, met als resultaat een koersdoel 
van 1,65 tot 1,70. Welnum, het koersdoel 
is inmiddels gehaald, de opvolgende 
correctie is al weer in volle gang. Nog even 
en de bovenkant van de driehoek kan als 
steun worden getest. Tevens ligt daar de 
eerste Fibo retracement als vangnet voor 
de bulls. De RSI nadert de 50-lijn dus dat 
zou bodemvorming kunnen aanwakkeren. 
Daarna mogen de bulls het weer proberen.

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie 
herbergt de grafiek weer koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

     = kans,  = bedreiging
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Vastned  - Klassieke downtrend

Volgens de spelregels van het Dashboard 
Beleggen is er sprake van een klassieke 
dalende trendfase. Zwarte candles onder 
een dalende SMA lijn, indicatoren in een 
minstand, de beren voeren duidelijk de 
regie. Deze week wederom zo mogelijk een 
zwarte candle, swingteller een tandje lager 
naar -4 en de RSI ruim onder de 50-lijn. 
Er ligt pas een steunstreep op 23+ (niet 
in beeld) met daaronder de onderlijn van 
het dalingskanaal zo rond 22,00. Voor nu 
bezien hoeveel zwarte candles er nog bij 
komen voordat een rebound kan starten.

Conditie: Down.
Coaching: zolang de beren aan zet zijn, 
heeft een trendbelegger hier niets te 
zoeken. 

Sligro - Dappere rebound

Lagere toppen en lagere bodems duiden 
op een dalende trendfase. Maar binnen dit 
negatieve vaarwater is thans een dappere 
rebound gaande richting de SMA lijn met 
mogelijk al iets lager een nieuwe top zo 
rond 26+. Zou dit een omgekeerd Hoofd-
Schouder patroon kunnen worden? Zo ja, 
dan ligt een trendomkeer voor de hand. Zo 
nee, dan is het oppassen voor de beer die 
zal proberen de dalende trend een nieuwe 
impuls te geven. Al met al een spannende 
strijd bij de 26+ passage. 

Conditie: Support / Rebound.
Coaching:  countertrendspelers doen goede 
zaken. Zij houden wel de vinger aan de pols. 

TomTom - Moeizame trend

Charttechnisch gezien voldoet het 
koersverloop meer en meer aan trending 
karakteristieken. Een zeer glooiend 
koersverloop met significante op- en 
neerwaartse bewegingen. Recent is er 
gebodemd nipt boven de SMA lijn, daarna 
werd een nieuwe actie beweging van de 
bulls ingestart met deze week opnieuw 
een hapering in de bullenparade. Alle 
indicatoren nog in een plusstand, dus de 
bulls houden de leiding. Zij moeten wel rap 
met witte candles komen om grip te blijven 
houden. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd  
zolang de swingteller in het blauw noteert. 
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Adidas - Extra aanloop

Vanaf de top op krap 320 is een 
correctiefase zichtbaar op de weekgrafiek 
van Adidas. De koers is aanbeland bij de 
daily SMA zone ter hoogte van het 38,2% 
Fibonacci niveau en de voorliggende 
topzone rond 295,00. Een prima zone voor 
een bodem, maar op dit moment zijn er nog 
geen tekenen van terugkerende beleggers. 
Wat dat betreft is de hele Fibonacci zone tot 
circa 280 geschikt om aankopen te doen. 
Voor nu dus afwachten hoelang de afdaling 
nog voortduurt.

Conditie: Correctie.
Coaching: na de dip liggen er koopkansen 
voor een rit richting 320. Onder 250 is er 
sprake van een negatieve overgangsfase.

Pernod Ricard - Steunscenario

Binnen de langdurige uptrend is al 
enkele maanden sprake van een trading 
range tussen grofweg 155 en 178. De 
steun- en weerstandzones zijn daarbij 
niet zwart-wit. De beren hebben rek tot 
circa 150. Daaronder gaat een negatieve 
overgangsfase van start. Het is dus vooral 
zoeken naar signalen van bodemvorming 
voor offensieve spelers. Daarbij kan er 
gezocht worden naar spikes of witte 
candles. De indicatoren zullen voorlopig nog 
negatief noteren, al kruipt de RSI wel richting  
oversold gebied. Al met al een spannende 
fase. 
 
Conditie: Correctie. 
Coaching: er liggen offensieve koopkansen 
bij bodemvorming rond de steunzone.

Walt Disney - Ritje in de achtbaan

Binnen de gematigde uptrend is sprake van 
een correctieve fase. Indien we de vorige 
correctie, de gestreepte pijlen, projecteren 
op de meest recente top op 152, dan komen 
we uit rond 132. En laten daar nu net de 
oude ‘apex’ en de SMA lijn liggen. Een prima 
zone voor een bodem. Spanningsmeter RSI 
stuurt aan op oversold condities. Vooralsnog 
zijn er echter nog geen signalen van 
bodemvorming zichtbaar. Bij witte candles 
op slotbasis is het echter vroeg genoeg om 
in de rij te gaan staan voor koopposities.

Conditie: Correctie. 
Coaching: bij witte candles boven 130,00 
wellicht offensieve koopkansen voor een rit 
richting 150+.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Steunscenario

GBP/USD - Bye Bye Britain

Hoe is het met het Pond gesteld op de 
laatste dag in de EU? We kunnen er wel 
vanuit gaan dat de Brexit is ingeprijsd. Het 
valutapaar schommelt rond 1.3000 en lijkt 
te bodemen in de opgaande beweging 
die vanaf 1.1958 al geruime tijd zichtbaar 
is. Het Dashboard bevestigd met de UP 
status. Zolang de candles wit blijven, liggen 
hogere koersen in het verschiet voor de 
GBP/USD.

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden Long posities ter 
overweging voor offensieve spelers.

Euro-Bund future - Vervolg uptrend

De steunzone rond 170 ter hoogte van de 
SMA is in stand gebleven. Na een periode 
waarin de candles afwisselend wit en zwart 
kleurden, verbeterde het beeld vorige week 
aanzienlijk voor het rentemandje aangezien 
de koers een sterke opwaartse uitbraak liet 
zien. De uptrend krijgt derhalve een vervolg 
en heeft ruimte richting krap 179. Daarbij 
valt tevens op dat de SMA lijn keurig dienst 
gedaan heeft als dynamisch steunzone. Al 
met al een positief beeld voor de Bund. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen Long 
posities aanhouden. Pas onder 169 / 170 
gaat een negatieve overgangsfase van start.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Onder de weerstand en SMA zone rond 
1,1200 is een afdaling zichtbaar. Daarbij 
staat de swingteller in de min, en is de 
Down conditie valide op het Dashboard. 
De steun op 1.0981 is deze week bereikt en 
daar is thans enige stabilisatie zichtbaar. Bij 
verdere verzwakking van de Euro en een 
neerwaartse doorbraak van de steun ligt er 
ruimte tot het volgende niveau op 1.0879. Al 
met al biedt het speelveld tussen grofweg 
1,10 en 1,12 op dit moment vooral kansen 
voor korte ritjes.

Conditie: Down.
Coaching: rangespelers kunnen binnen 
de trading range 1.10/1,12 korte ritjes 
overwegen.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen  week 5, 31 januari 2020

Goud - 1.600 barrière

Vanaf de steunzone rond 1.450+ bereikte 
het edelmetaal recent de weerstand rond 
1.573. Kortstondig werd de horde opwaarts 
doorbroken, maar inmiddels noteert de 
koers weer rond het niveau. De indicatoren 
noteren in de plus, dus de Up conditie is 
voorlopig valide op het Dashboard. Bij 
verkoopdruk ligt het vangnet op dit moment 
rond de steun en SMA zone op 1.450+. Al 
met al een spannende fase. Boven 1.619 
kan het vizier op koersen rond 1.700.

Conditie: Up
Coaching: lopende koopposities kunnen 
worden aangehouden.

Zilver -  Chaotisch koersbeeld

Een volatiele beweging kenmerkt deze week 
de toch al wat chaotische koersontwikkeling 
van Zilver. Kunnen de rangen en standen op 
het Dashboard dan wat overzicht bieden? 
Daar is in ieder geval een correctiefase 
valide. Het 50% Fibonacci niveau heeft 
overigens wel wat steun aangereikt. Eerst 
maar eens kijken of er wat meer richting 
gekozen kan worden. 

Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers laten Zilver voor 
wat het is. Er zijn betere charts te vinden. 

BrentOil future - Afdaling

Na kort boven 70 gestaan te hebben, werd 
een afdaling zichtbaar. Inmiddels taat de 
koers net onder de gemiddelde lijn. De SMA 
zone is doorgaans een mooi punt voor een 
bodem, maar de markt is niet enthousiast en 
een verdere afdaling ligt op de loer richting 
de steunzone op 52+. De indicatoren 
noteren logischerwijs in de minstand en 
derhalve is de Down conditie valide op het 
Dashboard. Voor nu bezien of verkoopdruk 
blijft aanhouden. 

Conditie: Down.
Coaching: turbo short posities kunnen 
worden aangehouden tot er signalen van 
bodemvorming ontstaan.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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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 met mijn Dashboard 
Beleggen in kaart te brengen en actieve 
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. 
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn 
informatie doet. Als er dan een mooi rendement 
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. 
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als 
coach. In mijn rol als coach staat denken en 
handelen in termen van waarschijnlijkheden 
centraal. Anders gezegd, het definiëren van 
scenario’s is de basis voor een verantwoorde 
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de 
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een  
discipline die niet mag ontbreken. 

Naast marktbeelden schetsen en routes 
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de 
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische 
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen 
een rol spelen. Met diverse uitspraken en 
beeldspraken geef ik in presentaties en 
workshops aan hoe emotie en discipline als rode 
draad tussen de oren van beleggers loopt. 
Ik heb mee mogen helpen de technische 
analyse in Nederland een gezicht te geven en 
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog 
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere 
inzichten over het voetlicht te brengen, in de 
veronderstelling dat u daar als actieve belegger 

uw voordeel mee kan doen. 
Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor 
Technische Condities, Turbo Tijd Setups, 
dagelijkse Coaching Video’s, TA aanbevelingen 
en Breaking News, en op twitter.com met naam 
TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde 
uit het oog.......

Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het 
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als 
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears 
gemutst zijn. U wilt weten waar significante 
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel 
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel 
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. 
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht 
te hebben in de route die u als belegger kunt 
afleggen, ofwel wat geeft het Dashboard aan 
signalen af?

In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator 
omschrijf ik van veel financiële titels de 
technische conditie, afgeleid van subjectieve 
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek 
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de 
markten en fondsen met een min of meer vaste 
marktlens, om u als belegger door het financiële 
landschap te coachen. Naast de informatie in 
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende 
technische bevindingen, tips en suggesties op 
de website www.bnpparibasmarkets.nl. 
De Chart Navigator vervult ook een rol als 
vraagbaak. Interessante onderwerpen, 
uitspraken, patronen, beeldspraken en 
indicatoren uit de technische analyse passeren 
de revue. 

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

Wie is Nico Bakker? 
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd 
aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.  
 
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het 
doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel 
of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven 
diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch analist en consultant. De 
beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
 
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een 
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële 
instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, 
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC geen 
invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend. 
 
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de 
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

bnpparibasmarkets.nl


