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complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail 
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge 
risico op verlies kunt permitteren.

Wilt u reageren? 

Heeft u opmerkingen, vragen, 

suggesties, aanvullingen, wilt u 

reageren? Doe dit dan door een 

email te sturen naar:  

markets@bnpparibas.com

TA: Chart Navigator
MARKETING
Meer informatie
Ga naar 
www.bnpparibasmarkets.nl
of bel 0900 MARKETS  
(0900 6275387; lokaal tarief)
Twitter: @TheDailyTurbo

BNP PARIBAS - CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING

De RealTime grafieken in deze 

editie zijn bijgewerkt op de 

ochtend van publicatie. De week 

slotkoers kan de definitieve 

weekcandle en het bijbehorende 

scenario wijzigen. 

Analyses en coaching: 

Nico P.R. Bakker 

Wouter de Boer 

Twitter: @TheDailyTurbo

www.bnpparibasmarkets.nl

De maand januari zit er op, prima resultaten op de aandelenvelden, dat 
belooft wat dit jaar! De stemming zit er goed in gezien de lange witte candles 
die worden geplaatst. Het getuigt van “Positieve energie” bij beleggers, ze 
hebben er zin in. Maar achterover leunen is er niet bij. Dynamisch beleggen 
is topsport en vraagt om blijvende alertheid en begeleiding. Blijf zoeken naar 
inspiratie en consulteer uw coach daarbij, succes!
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AEX-Index® - Bulls goed in het zadel

Charttechnisch gezien beweegt de AEX in een stijgingskanaal met voldoende speelruimte. In een 
serie hogere toppen en hogere bodems marcheren de bulls naar hogere niveaus met momenteel 
geen rode strepen in de buurt. Het vizier blijft dan ook gericht op de 800 zone, mede gevoed door 
positieve rangen en standen bij de indicatoren. Er is correctieruimte tot aan 732. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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DAX® index - Half-mast patroon stemt hoopvol

De markt is positief gestemd. De 
topzone rond 15.300 is opwaarts 
doorbroken en er staat een 
flinke witte candle op de grafiek. 
De indicatoren bevestigen de 
positieve rangen en standen. 
Enige terugval richting de oude 
top behoort tot de mogelijkheden 
en zal geen afbreuk doen aan 
het opwaartse patroon. Voorlopig 
kan het vizier op 16.000 punten, 
dat aansluit bij een ‘half-mast 
patroon’. Pas onder 15.000 loopt 
de trend averij op.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Lichte topvorming boven de SMA

De koers veert deze week 
op vanaf de weekly SMA lijn, 
waarbij de opmars ook nog 
eens ondersteund wordt door 
de daily SMA. Een vervolg van 
de uptrend lijkt nabij, al blijft de 
index wel wat achter ten opzichte 
van de andere indices. Met de 
indicatoren in de plus is er ook 
van deze kant bevestiging. Turbo 
Long posities kunnen vooralsnog 
worden aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Vizier op 4.400+

Ondanks de haperingen rond 
4.200 punten heeft de opmars 
een vervolg gekregen. De bulls 
hebben het vizier op 4.400 
punten gericht. De swingteller 
bevestigd de opmars met een 
+5 stand. Sanningsmeter RSI 
staat overbought, maar dat kan 
lang aanhouden. Turbo Long 
posities blijven gerechtvaardigd 
zolang de DBS groen kleurt.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=bel20
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


3

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn 
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail 
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge 
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                     week 5, 3 februari 2023

 S&P500 index - Positieve overgangsfase

Na de vorming van een hogere 
bodem en het doorbreken van 
de dalende trendstructuur en 
SMA lijn, is nu ook de zone rond 
4.100 doorbroken. Daarmee 
is er sprake van een positieve 
overgangsfase en ligt er ruimte 
voor een stijging richting 4.300+ 
punten. Enige terugval ter 
validatie van de uitbraak behoort 
tot de mogelijkheden. Turbo 
Longs blijven gerechtvaardigd.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Automotive SXFP - Hoofd-Schouder patroon stemt positief

Wat een trendritme in deze 
chart.  Hogere toppen en hogere 
bodems tot eind 2021, daarna 
een keurig omkeerpatroon en 
vervolgens lagere toppen en 
lagere bodems. Inmiddels is er 
echter weer een omkeer patroon 
valide, en wel in de vorm van een 
Hoofd-Schouder formatie. De 
koers heeft een hogere bodem 
achtergelaten op 556 en noteert 
nu onder de tussenliggende 
horden rond 640. Daarbij draait 
de DBS reeds in het groen. 
Offensieve Turbo Long is 
gerechtvaardigd.

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Opwaartse doorbraak

Een prachtige trendbreuk 
voor de Nasdaq. De dalende 
trendstructuur is doorbroken 
evenals de topzone rond 12.000 
punten. Daarmee is ook de 
dalende SMA lijn gebroken. Een 
pullback naar 12.000+ zou op 
het plaatje niet misstaan, maar of 
het zover komt is afwachten. Het 
plaatje is positief, bij topvorming 
wellicht wat winst nemen. 
Na een pullback additionele 
aankoopkansen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Nasdaq-100&u=584&cat=Turbo


4

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn 
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail 
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge 
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 5, 3 februari 2023     = kans,  = bedreiging

Adyen - Veerkracht bij de bulls

“Charttechnisch gezien een 
3-dubbele bodem, een mooie 
springplank voor de bulls. Maar 
ze doen er nog niet veel mee,  
slechts een magere witte candle. 
Meer wit is nodig om Turbo 
Long posities te overwegen”, 
zo meldde ik  vorige week. En 
zie, deze week een lange witte 
candle in een poging boven de 
SMA te prikken. Overgangsfase 
actief nu, Turbo Long posities ter 
overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Aegon - Bulls zetten druk op de 5+, maar nog geen doorbraak

Het lijkt wederom niet te lukken 
om de weerstand op 5+ te 
slechten. De indicatoren sturen 
hier wel op aan, maar de 
charttechnische druk is nog niet 
voldoende. De candle is ‘leading’ 
dus die blijven we dan ook 
maar volgen. Uitstaande Turbo 
Long posities al dan niet deels 
afbouwen lijkt gewenst. Boven 
5+ zijn er natuurlijk additionele 
koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Het blijft erg onrustig op het speelveld

De koers noteert al een flink 
aantal weken boven de SMA, 
maar heel enthousiast ziet het 
er niet uit. Er ligt wel voldoende 
ruimte voor een opmars naar 30, 
maar dat geldt eigenlijk ook voor 
de ‘downside’. De steun ligt ver 
weg op 26+. Maar even aanzien 
wat de spelers van plan zijn. 
Boven 28,50 of onder 26,70 is er 
zicht op een nieuwe significante 
koersbeweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=adyen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Akzo Nobel - H&S bodempatroon in de maak, bulls goed op stoom

Charttechisch is een omgekeerd 
Hoofd-Schouder patroon in de 
maak. Op 60+ is de rechter 
schouder geplaatst, nu wordt 
er gekoerst naar de neklijn op 
krap 72,00. Koersdoel van het 
HS patroon is overigens krap 
85, gelijk aan de rode streep 
(toeval?). Volg de route van het 
H&S patroon met belangstelling, 
al dan niet met Turbo Long 
rebound posities. Deze week  
weer een mooie bullensprong in 
de juiste richting. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Bulls in steil stijgingskanaal

Ondanks de lichte OB readings 
bij de RSI houden de bulls goed 
stand. Ze stomen lekker door 
in het steile stijgingskanaal, er 
is ruimte tot in de 30+ zone. 
Zolang de candles wit kleuren, 
blijven de bulls aan zet. Blijf wel 
alert op een aanval van de beer. 
Dan overwegen om Turbo Long 
posities te verkleinen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Wat een enthousiasme!

De bulls vervolgen hun parade 
met een uitbraak boven de 
trading box. De 320 rode streep 
wordt geslecht, nu is er ruimte 
tot 340 en hoger. Maar let op, de 
RSI stuurt aan op topvorming. 
Blijf alert als er koopposities 
uitstaan, een extra aanloopje 
is altijd mogelijk. De strategie 
‘kopen op zwakte’ is nog altijd 
valide. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1447&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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 ASML - Mooi trendplaatje, positieve energie op het veld

Zowel subjectief als objectief zijn 
de signalen positief. Ik zie hogere 
toppen en hogere bodems 
binnen een stijgingskanaal en ik 
zie positieve rangen en standen 
bij de indicatoren. Het gaat rap 
nu met de koers, dus al dan 
niet met een klein aanloopje zijn 
binnenkort niveaus rond 650 tot 
750 haalbaar. Koopposities zijn 
gerechtvaardigd, zit de rit maar 
uit. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Positieve ondertoon, bulls goed in het zadel

Deze grafiek toont hetzelfde 
koersritme als bij ASML. Dus 
hogere toppen en hogere 
bodems binnen een 
stijgingskanaal en positieve 
rangen en standen bij de 
indicatoren. Op termijn is 80,00 
een haalbaar koersdoel. 
Koopposities zijn 
gerechtvaardigd volgens de 
Dashboard spelregels. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Stabiel onder de SMA lijn, weinig inspiratie bij de spelers

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. Zijwaarts onder 
de SMA tussen 113+ steun 
en 132+ weerstand, dat is het 
charttechnische beeld. Geen 
interessant koersverloop, wacht 
maar op een uitbraak uit de 
range, dan zijn Turbo posities te 
overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Charttechnisch is het redelijk 
rustig aan het front. Witte en 
zwarte candles nipt onder of 
boven de SMA lijn wisselen 
elkaar af, waardoor per saldo 
geen vooruitgang wordt geboekt. 
Boven in het veld is de 93+ zone 
van belang. Daarboven kan de 
bull zijn grip vergroten. Onder 
87+ geldt dat voor de beer. 
Afwachten maar. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Rust aan het front

IMCD - Iets meer bullenstrijd

Langzaam maar zeker verbetert 
de technische conditie. Een 
serie hogere toppen en hogere 
bodems is zichtbaar binnen 
een smal stijgend trendkanaal 
met alle indicatoren in de 
plus. Opstomen naar de rode 
zone rond 157-159, zo luidt de 
opdracht voor de bulls. Turbo 
Long posities mogen worden 
aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Exor - Hogere toppen en hogere bodems

De korte koershistorie toont wel 
al hogere toppen en hogere 
bodems, dus de ondertoon is 
positief. Mits de koers boven 
67,60 blijft bewegen is een 
vervolg van de bullenparade 
richting 76+ het meest 
waarschijnlijke scenario. Een 
mooi vooruitzicht voor hen die 
koopposities  hebben uitstaan.  
Zij houden de groene en rode 
krijtstrepen in de gaten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=EXOR&u=16928&cat=Turbo
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KPN - Strijd rond de SMA

“De indicatoren sturen aan op 
een doorbraak en daarmee de 
start van een nieuwe uptrend. 
Hogere toppen en hogere 
bodems, dat is thans het beeld.
 Komende week wel weer een 
witte candle gewenst om het 
koersritme in stand te houden”, 
zo schreef ik vorige week. En 
zie, de bulls doen wat ze moeten 
doen. Mits de koers boven 3+ 
blijft bewegen, zijn Turbo Long 
posities gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Voorzichtige rebound

Een matig koersverloop binnen 
een dalend trendkanaal, zo wil 
ik de chart benoemen. Er is een 
lichte rebound gaande, een 
opleving richting de bovenkant 
van het kanaal rond 42,00. 
Hierbij is het zaak dat de koers 
niet meer onder de steunstreep 
op 38+  zakt. Voor nu dus bezien 
of de bulls zich verder kunnen 
vermannen met meer witte 
candles.
Rebound posities ter overweging 
voor de liefhebbers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Adempauze bij de bulls

Charttechnisch ziet het plaatje 
er positief uit, maar ik zie wel 
wat haperingen bij de bulls. Het 
momentum loopt uit de grafiek, 
de RSI laat dat zien. Tijd voor een 
top en een dip naar de 11,60 tot 
mogelijk zelfs de 10,00 zone, om 
daarna de trend te vervolgen, zo 
luidt het scenario.  
Bij meer signalen van topvorming 
overwegen om koopposities te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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


9

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn 
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail 
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge 
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 5, 3 februari 2023

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Philips - Bulls vervolgen hun pad

Met af en toe een korte 
adempauze weten de bulls 
hun weg omhoog te vervolgen. 
Letwel, het behelst een opleving 
in de downtrend, een rebound 
richting de SMA op 20+. De 
rebound blijft valide zolang de 
koers boven circa 15,00 noteert. 
Maar eens bezien tot hoever de 
bulls kunnen reiken. Rebound 
posities mogen vooralsnog 
worden aangehouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Flinke swings richting de rode zone

“Bij signalen van topvorming 
toch maar overwegen om Turbo 
Long posities te verzilveren. Hou 
vooralsnog rekening met grote 
swings omhoog en omlaag, dat 
is het huidige koersritme. 
Volgende week ‘zwart tegen 
rood’?”, zo schreef ik vorige 
week. Deze week een vervolg in 
het topproces getuige de zwarte 
candle. Er kan gecorrigeerd 
worden tot aan de Fibo grid rond 
64+ of 60+. Overweeg wat Turbo 
Long posities te verzilveren. 

Randstad - Flink gespartel, de bulls geven zich niet over

Het zag er naar uit dat de bulls 
toe waren aan een pauze, 
maar ze zijn taai en laten een 
correctie vooralsnog niet toe, 
zo lijkt het. Ze raken nu de rode 
streep op krap 61,00 in swing 
+7, het all-time-high, wat gaan 
ze daar doen? Records scherp 
stellen of toch maar toppen? 
De candle van komende week 
moet duidelijkheid geven. Vinger 
aan de pols als er koopposities 
uitstaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo


10

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn 
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail 
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge 
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 5, 3 februari 2023

RELX - Uit de driehoek, bulls op weg naar hogere niveaus

Charttechnisch is er sprake 
van een uitbraak uit een 
driehoekformatie, hetgeen 
impliceert dat de bulls in 
dit geval hun weg kunnen 
vervolgen. De indicatoren staan 
in de plus, dus een opmars naar 
27,50 en 29+ daarna is het meest 
waarschijnlijke scenario. Onder 
26+ vervagen de positieve 
vooruitzichten. 
Turbo Long posities zijn 
gerechtvaardigd. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Taaie fase binnen de uptrend

De ondertoon is positief, hetgeen 
echter matig wordt bevestigd 
door de indicatoren. Die noteren 
afwisselend in de plus en de 
min. Het koersverloop ziet er dan 
ook wat stroperig uit, er is niet 
zoveel animo bij de bulls. Om 
het gematigd positieve beeld 
overeind te houden moet de 
zone rond 26 in stand blijven en 
moet de swingteller weer rap in 
de plus springen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Rebound richting de SMA

De opleving binnen de 
downtrend lijkt te stranden tegen 
de SMA lijn op 34+, maar dat 
wordt nog niet bevestigd door de 
indicatoren, die staan nog in een 
rebound stand. Het is wachten 
op een duidelijk signaal waaruit 
blijkt wat de spelers van plan 
zijn. Hervatting van de dalende 
trend of een overgangsfase naar 
een nieuwe uptrend, dat zijn de 
opties. “Keren of passeren” voor 
de bulls. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=relx
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=shell
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 5, 3 februari 2023

Unibail Rodamco - Bullen in de aanval met een stevig H&S patroon

“Er is een breed bodempatroon 
in de maak als opmaat voor 
een trendomkeer. Deze week 
passeren de bulls de SMA 
lijn, om ruimte te krijgen om 
het patroon (Hoofd-Schouder 
patroon) af te maken. Het 
koersdoel van het H&S patroon 
ligt rond 70, dus er is nog wat 
werk aan de winkel voor de bulls. 
Turbo Rebound Long posities 
mogen worden aangehouden”, 
zo schreef ik vorige week. 
Niets aan toe te voegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Steun op de trendlijn, bodemstampers in actie

“Anders gezegd, wacht op een 
witte candle als eerste indicatie 
van bodemvorming. Na een 
succesvolle correctie zijn er weer 
EL kansen”, zo luidde vorige 
week mijn commentaar. Deze 
week zowaar een poging een 
witte candle te plaatsen op de 
trendlijn en op de 61,8% Fibo 
retracementlijn. Charttechnisch 
een mooie plek om Turbo Long 
posities te overwegen. De RSI 
bevestigt dit door op te veren 
vanaf de 50-lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Bulls licht vermoeid

De ondertoon is positief maar 
ook wat onrustig. De krap 
24,00 rode streep zorgt voor 
wat haperingen, daarboven ligt 
op 24,59 een beer te loeren. 
Indicatoren in de plus, dus het 
is de vraag of en wanneer er 
getopt gaat worden om daarmee 
de bovenkant van een mogelijke 
trading box te vormen. De 
onderkant van de box ligt op 
17,50. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=universal music group
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In onze coaching commentaren leest u vaak de opmerking “Wacht 
op wit” om tot een aankoop over te gaan, of  short posities te sluiten. 
Bij “Zwart tegen rood” is het raadzaam koopposities te verzilveren en 
mogelijk short posities te openen. Maar ook een wijziging in de kleur 
van de candle body is een belangrijke coaching aanwijzing. 

Engeltje en Duiveltje 
Als je een serie witte candles ziet, liefst stuk voor stuk op een hoger 
niveau, dan weet je dat de bulls goed bezig zijn. Maar wanneer 
komt de klad in de mooie rally? De eerste aanwijzing hiertoe is de 
eerstvolgende zwarte candle. De chart is leading, dus die zal altijd als 
eerste een hint geven over een mogelijke wijziging in het sentiment. 
Deze zwarte candle wordt ook wel het Duiveltje genoemd.
Omgekeerd, de eerstvolgende witte candle na een serie zwarte 
candles noemen we het Engeltje die kan zorgen voor een draai in het 
negatieve sentiment.

Wacht op wit
In een positieve trendfase zijn er volgens onze Dashboard spelregels 
twee koersbewegingen mogelijk, te weten een actiebeweging omhoog 
en een correctiebeweging omlaag. Dan is het altijd interessant om 
na te gaan wanneer de correctie opdroogt en de trend vervolgd kan 
worden. Is dat bij steun op de SMA lijn? Is dat na een serie van -9 
op de swingteller? Is dat op een Fibo retracementlijn? Is dat bij een 
OS reading bij de RSI? Hier heeft de chart een bevestigend karakter. 
Wacht op de eerstvolgende witte candle na allerlei bodemsignalen om 
nieuwe of  additionele koopposities te overwegen. 

Zwart tegen rood 
In een stijgende trend is het altijd spannend als de bulls een rode 
lijn raken. Gaan ze ‘keren of  passeren’ is dan een veel gebruikte 
uitdrukking. U raadt het al, bij een zwarte candle tegen de rode 
weerstandstreep is het uit hoofde van Money Management te 
overwegen (deels) winsten te verzilveren, ook al is er niet direct 
bevestiging vanuit de indicatoren. 

Coachen met kleuren

Coachen met kleuren

Wolters Kluwer - Bulls blijven het proberen, ze tonen veerkracht

Het koersbeeld oogt erg 
onrustig en volatiel, maar wel 
met een positieve ondertoon. 
Koersvorming boven een nog 
stijgende SMA lijn met wisselende 
standen bij de indicatoren. Zolang 
de koers boven 96+ noteert, 
krijgen de bulls de gelegenheid 
de uptrend nieuw leven in te 
blazen richting de 110+ zone 
of hoger. Deze week doen ze 
dat met een Bullish Engulfing 
patroon, mooie actie! 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Op maandag 20 februari a.s. om 19:30 uur staat het BB&B 
WEBINAR gepland, de TA coaching sessie voor de 

middellange termijn trendvolgende belegger, op zoek naar 
coaching en inspiratie. Waar schuilen thans de kansen en 
bedreigingen? Waar kun je als trendbelegger scoren? Hoe 

is het gesteld met trend en sentiment? Doe mee!

             Klik hier om u aan te melden 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/e5044735-d9a4-4843-b2ce-ecd9510f6fc2
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Aalberts -  Bulls goed op stoom

Vier weken terug passeerden 
de bulls de dalende SMA lijn 
met de intentie een nieuwe 
uptrend te starten. De breakout 
beweging krijgt deze week een 
mooi vervolg, maar topvorming 
lijkt aanstaande gezien de stand 
van de RSI. Vervolgens een 
pullback tot aan 41+ en daarna 
weer noordwaarts. Dat is de 
verwachte route. Voor nu bezien 
wanneer de eerste zwarte candle 
verschijnt. Dan XL overwegen 
voor breakout posities. 

ABN AMRO Bank - Nu eerst een dip

Vanaf november vorig jaar stijgt 
de koers in een redelijk rechte 
streep tot ruim 15,00. Deze week 
een lichte hapering bij de bulls, 
gevoed door een dreigende 
OB-Downcross bij de RSI. Even 
afkoelen, een stevige correctie 
naar de 12+ tot 11+ zone om 
daar een hogere bodem te 
plaatsen, dat is de verwachting. 
Voor nu dus uitzien naar een 
rondje winstnemingen. 

Arcadis -  Vervolg sterke uptrend

Al tijdenlang is er sprake van een 
sterk trenderend koersverloop, 
zowel omhoog als omlaag. 
Thans is een serie hogere 
toppen en hogere bodems 
gaande met zicht op krap 42,00 
als haalbaar koersdoel. De RSI 
noteert tegen de OB-lijn, dus 
even oppassen voor de beer. 
Bij een eerstvolgende zwarte 
candle dan ook overwegen om 
deels Turbo Long posities te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aalberts
lmhttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=abn amro
lmhttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=arcadis
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Forfarmers - Positieve trendomkeer

Langzaam maar gestaag draait 
het sentiment van negatief naar 
positief. In een overgangsfase 
proberen de bulls boven de 
SMA op 2,95 te blijven bewegen. 
Zolang dat lukt is er zicht op 
hogere niveaus, eerst tot 3,225, 
daarna door naar 3,41 en hoger. 
Mocht de koers terugvallen 
onder 2,95, dan vervagen de 
positieve vooruitzichten. Voor nu 
wellicht wat anticiperende Turbo 
Long posities. 

Just Eat Takeaway - Rustig stijgingskanaal

Even wat charttechnische 
bevindingen en overwegingen. 
Hogere toppen en hogere 
bodems binnen een redelijk smal 
stijgingskanaal met deze week 
een poging om een witte candle 
te plaatsen op de trendlijn. 
Poging tot bodemvorming 
met daarna een opleving 
richting de bovenkant van het 
stijgingskanaal. Van 22+ naar 
32+, dat is de verwachting. Turbo 
Long kansen derhalve. 

Vopak - Stabilisatie boven de SMA lijn

Na de stevige rally van 18+ 
naar 29+ is er thans sprake 
van stabilisatie boven de SMA 
lijn. Adempauze voor de bulls, 
mogelijk met extra aanloopje tot 
25+ om daarna een significante 
trendfase te starten. Positieve 
energie is aanwezig, maar eerst 
een stevige impuls boven 29+, 
dan zijn er mooie koopkansen 
voor trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

-fithttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=forfarmers
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=Just Eat Takeaway
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q= vopak
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Amazon - Dalende SMA zone in zicht

De dalende beweging werd 
recent afgebroken, waarna 
een rebound van start ging die 
thans de dalende SMA zone in 
het vizier heeft. Daar ligt tevens 
een tussenliggende top rond 
120. Spanningsmeter RSI nadert 
overbought gebied. Alles bij 
elkaar zou de rebound dus prima 
kunnen opdrogen rond de SMA. 
In ieder geval een indicatie om 
wat winsten te nemen bij signalen 
van verkoopdruk.

Autozone - Uptrend met horten en stoten

Het gaat niet vanzelf in Autozone, 
maar toch blijft de stijgende 
trend fier overeind. We noemen 
dat een gematigd stijgende 
trend met langdurige zijwaartse 
fasen. Belangrijk is daarbij 
dat de structuur van hogere 
bodemzones overeind blijft. 
Zolang dat het geval is, kunnen 
Turbo Long posities worden 
aangehouden. 

Melexis - Top nabij?

Wat een beweging opwaarts 
vanaf de SMA zone rond 80. 
Inmiddels komt de top van 
eind 2021 alweer in beeld. Er 
is tevens sprake van een MRI 
candle deze week, swingteller 
+5 en een overbought conditie 
voor spanningsmeter RSI. Bij 
zwarte candles wordt het dus 
tijd om wat winst te verzilveren 
op lopende koopposities. Een 
trailingstop is daarbij een prima 
alternatief.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=amazon
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=autozone
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=autozone
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 5, 3 februari 2023

GBP/USD - Top gezet

De FED deed er een kwartje 
bij, de BOE een half. Toch zakt 
het Pond, kennelijk is er meer 
ingeprijsd. De grafiek wijst de 
weg. Thans een flinke zwarte 
candle vanaf de dubbele top 
op 1.2500. De RSI top op de 
dynamische overbought lijn. De 
swingteller staat nog in de plus. 
Daarbij speelt dit tafereel zich 
allemaal af rond de dalende SMA 
lijn. Ligt een afdaling wellicht op 
de loer richting 1.1841? 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Euro blijft overeind

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het opwaartse koersverloop 
in de EUR/USD blijft nog altijd 
overeind. Na wat hapering rond 
de weekly SMA is inmiddels 
de 1.08 zone gepasseerd en 
is ook 1.10 bereikt. Deze week 
wat meer vola met spikes in 
de candle. Pas onder grofweg 
1.07 staat het opwaartse 
koerspatroon onder druk, dus er 
ligt nog aardig wat ruimte op de 
kaart. Vooralsnog blijft de euro 
dus overeind.

Flinke beweging in de Bund 
deze week als gevolg van 
de rentebesluiten. Op de 
weekgrafiek is dat wat minder 
goed zichtbaar dan op de 
daggrafiek. De consensus is 
thans lange rente lager, korte 
rente hoger. Maar de Bund lijkt 
één en ander al ingeprijsd te 
hebben en zit er ook net een 
beetje tussenin. Voor nu is de 
rebound nog valide. Wellicht even 
vanaf de zijlijn aanschouwen wat 
de markt in petto heeft. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Adempauze in de rebound

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=gbp/usd
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=BUND future
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Chart Navigator - Grondstoffen                                                                                                                         week 5, 3 februari 2023

Goud - Signalen van topvorming

Tijd om wat winsten te verzilveren 
in Goud? Inmiddels heeft de 
koers na een stevige opmars 
de zone rond 1.950 bereikt. Er 
staan nog hogere daily highs en 
lows op de kaart en dat is positief 
maar de candle kleurt wel zwart 
met een spike aan de bovenkant. 
Een ‘hanging man’ in de maak? 
Met spanningsmeter RSI in 
de topregionen is het wellicht 
dus tijd om winst te nemen. 
Een trailingstop is een waardig 
alternatief.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Breken of draaien rond 90? Dat 
vroeg ik me vorige week af. 
Welnu, er is een dubbele top 
geplaatst, duidelijker zichtbaar 
op de dagkaart en inmiddels 
is het weekly low van vorige 
week neerwaarts doorbroken. 
De candles kleuren zwart en de 
koers kruipt onder de daily SMA. 
Daarbij is de trendstructuur op 
de weekgrafiek nog dalend. Een 
afdaling richting de steunzone 
75+ lijkt derhalve aannemelijk 
ondanks de reboundstand op het 
Dashboard.

BrentOil future - Vervolg downtrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het momentum loopt al enige tijd 
uit de opmars. Er is sprake van 
een breed toppatroon met een 
afgeronde vorm. Leuk voor het 
plaatje, maar het betekent vooral 
verzwakking, die wordt bevestigd 
door de indicatoren. Als u niet al 
wat winsten had verzilverd kan dit 
voorlopig zomaar de laatste kans 
zijn. ‘Wegwezen dus’, dat is de 
overweging voor speculanten met 
lopende koopposities.

Zilver - Zijwaarts onder 25

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=brent future
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een 
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest 
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s 
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
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kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of  andere medewerkers 
van BTAC geen invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen 
andere potentiële belangenconflicten bekend.

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