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Op menig aandelenveld is het piepen en kraken, glibberen en glijden, 
signalen van topvorming en hoogtevrees, kortom spannende beelden met de  
“Stieren op glad ijs”. Nu komt het aan op juiste stuurmanskunst, strak 
navigeren en op tijd posities veiligstellen.  De trends als zodanig komen niet 
in gevaar, de bulls zakken wat dat betreft niet door het ijs, maar wat wankele 
bewegingen sluit ik niet uit. 
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Nu ook een Sector analyse 
We proberen steeds onze publicaties en 
services aan te passen en te verbeteren om 
als zodanig nog betere TA coaching te kunnen 
leveren. Zo zullen we elke week een Sector 
index bespreken uit ons Sector universum. 
Deze komt in de plaats van de Dow Jones 
index op pagina 3 van de nieuwsbrief.  
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers 
of  Small-cappers de grafiek duiden. Deze 
week kies ik voor Apeream, Arcadis, Basic 
Fit, Boskalis, Corbion en Pharming. Mooie 
positieve ondertoon, maar wel aanzwellend 
correctiegevaar. Check trend en sentiment en 
onderneem indien gewenst actie.  
Deze week kies ik uit het BNP Paribas 
Buitenland universum drie titels die aansluiten 
op het thema van deze week, te weten Coca 
Cola, Danone en Microsoft. Drie grafieken 
met hun eigen bullen prestaties. Kijk, lees en 
oordeel wat de volgende stap van de spelers 
zal zijn. 
Op de intermarket speelvelden zie ik matige 
stierenacties. EuroDollar veert op na een milde 
correctie, Goud en Zilver stabiliseren enigszins 
binnen hun uptrend, op het BrentOil speelveld 
houden de bulls de touwtjes in handen, de 
EuroBundFuture is in gevecht met zijn SMA lijn. 

Onlangs kreeg ik de vraag van een nieuwe 
Dashboard belegger wat de groene en blauwe 
balk impliceert op menig chart. Hij/zij doelde 
uiteraard op de Risk Reward balk die we op de 
grafiek plaatsen als we een Turbo Tijd Setup 
presenteren. Maar waarom doen we dat? Wat is 
de functie van deze RR balk, of  beter gezegd 
de RR Ratio? Hoog tijd om in de TA Coaching 
Rubriek daar eens aandacht aan te besteden. 
Een extra lesje TA Coaching over risico 
management.
 
BBB Webinar maandag 15 feb 19:30 uur
U weet ongetwijfeld dat we zeer regelmatig 
een webinar verzorgen waarin we aandacht 
besteden aan de praktische invulling van ons 
Dashboard Beleggen. In het maandelijkse BBB 
webinar richten we het vizier op de weekchart 
om als zodanig inzicht te krijgen in middellange 
termijn koersbewegingen en verwachtingen. Dit 
webinar is dan ook met name geschikt voor de 
middellange termijn trendvolgende belegger, 
op zoek naar coaching en inspiratie. Maandag 
15 feb om 19:30 uur (klik voor aanmelding) 
staat het eerstvolgende webinar gepland. 
Kijkt u mee? 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/37652/bakkers-bull--bear-webinar/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/37652/bakkers-bull--bear-webinar/
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AEX-Index® - Strijd bij de top

Er lijkt brede topvorming gaande in de 
630-670 zone, getuige de drie candles 
die daar inmiddels staan, afwisselend wit 
en zwart. Blijft op de high (krap 668) van 
vorige week de rode streep staan, ook een 
indicatie van topvorming? Als ik vervolgens 
de Fibo grid inteken, dan zou de mogelijke 
correctie kunnen aanhouden tot 615 of zelfs 
krap 600, gelijk aan de onderkant van het 
stijgingskanaal. Het moge duidelijk zijn dat 
de verwachte correctie pas van start gaat 
als er een zwarte candle verschijnt en de 
swingteller op -1 springt. Wellicht eerst nog 
wat extra stierenpret. 

Conditie: Up.
Coaching: blijf alert als er koopposities 
uitstaan, er dreigt topvorming. 

DAX® index - Keren of passeren

Een hogere bodem werd recent neergezet 
op 13.311 net onder de daily SMA. 
Daaronder markeert de weekly SMA zone 
het potentiële steungebied in situaties 
van hoge volatiliteit en diepere correctie. 
Desalniettemin is het patroon van hogere 
toppen en hogere bodems nog in stand. 
De ondertoon blijft dus gematigd positief 
al heeft de index zichtbaar moeite om de 
topzone op 14.131 te passeren. Al met al een 
spannende strijd om nieuwe all time highs.

Conditie: Up.
Coaching: de strijd rond 14.131 kritisch 
volgen, pas onder 13.300+ neemt de kans op 
een diepere correctie toe. 
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Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Opwaarts patroon intact

Ondanks de stevige correcties die zo nu 
en dan zichtbaar zijn in de BEL20, ziet de 
chart er per saldo nog goed uit. Op 3562 
is recent een hogere bodem geplaatst ter 
hoogte van de oude topzone van vorig jaar. 
Als beleggers dit koersritme handhaven dan 
lligt er ruimte richting krap 4.100 punten. Pas 
onder 3.500 ligt een afdaling op de loer en 
is het opwaartse patroon doorbroken. Enige 
waarschuwing is dat het momentum wel wat 
afzwakt, al mag dat de pret niet drukken. 
Voor nu de uptrend dus rustig blijven volgen. 

Conditie: Up.
Coaching: Long posities zijn gerechtvaardigd 
zolang de swingteller in de plus staat.

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


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

S&P 500® index - Nieuwe highs

Zwarte en witte candles wisselen 
elkaar af, maar ondanks de incidentele 
haperingen blijft de S&P nog op koers. 
Er worden per saldo nog hogere weekly 
niveaus neergezet, logischerwijs is op de 
weekgrafiek dus de Up conditie valide. 
De daily SMA volgt daarbij de koers 
uitstekend. Pas onder circa 3.700 ligt een 
diepere correctie op de loer. Voor nu het 
opwaartse patroon dus nog blijven volgen 
met als target 4.000 punten. Een kritische 
blik in verband met het wat afnemende 
momentum is echter wel op zijn plaats.

Conditie: Up.
Coaching: beleggers kunnen nog posities 
aanhouden. Wellicht een trailingstop 
gebruiken of winst nemen bij topvorming. 

Sectorkeuze: Banks SX7P - Keren of passeren voor de bulls

Vorige week reeds een flinke verbetering 
in de Sector Banks getuige de dikke witte 
candle die vanaf de steunzone 102+ is 
neergezet. De sector beweegt al enkele 
maanden tussen grofweg 102 en de 
weerstand rond 115. Inmiddels staat de 
topzone voor de derde keer onder druk. 
Ook deze week laten de bulls het nog 
afweten om hogere niveaus op te zoeken. 
Mocht er binnenkort wel een opwaartse 
doorbraak inzitten, dan ligt er ruimte tot 
circa 135. 

Conditie: Up.
Coaching: bij een opwaartse doorbraak 
liggen er koopkansen in de sector Banks.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 6, 12 februari 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Per saldo positief

Na de rappe recente afdaling, volgde een 
snel herstel, waardoor op 3.473 een hogere 
bodem is geplaatst. Deze week is de oude 
topzone gepasseerd en de horde op 3867 
komt derhalve weer in beeld. De magere 
candle geeft echter aan dat beleggers nog 
twijifelen. Op het Dashboard staat echter de 
Up conditie, de ondertoon is dus positief. 
Zolang de koers boven 3.400 noteert blijft 
het beeld positief.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities ter overweging bij 
witte candles. Pas onder grofweg 3.400 gaat 
een negatieve overgangsfase van start. 

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=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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ABNAMRO - Beetje plus, beetje min

Het wil vooralsnog niet vlotten met het 
koersverloop. Enerzijds lukt het de 
bulls niet om boven de SMA te breken, 
anderzijds drukken de beren ook niet 
echt door. Een matte strijd tussen 7,40 
steun en 9,18 weerstand, zo zou je het ook 
kunnen omschrijven,. Het is wachten op 
een overtuigend signaal waaruit blijkt wie 
de koers significant van zijn plaats kan 
drukken. DIt lijkt een kwestie van tijd. 

Conditie: Support of Down.
Coaching: wacht maar even aan de zijlijn 
totdat duidelijk wordt wat de spelers van 
plan zijn. Nu is er geen eer te behalen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Vervolg uptrend

“Gaan we een zebra trading range zien of 
is dit slechts een volatiele pauze van de 
bulls? De swingteller springt weer in de 
plus, dus de UP status is weer valide”, zo 
schreef ik vorige week. En zie, deze week 
gaan de bulls er zeer rap van door. De 
ijzersterke trend krijgt een mooi vervolg, 
er worden zelfs records scherpgesteld, 
de bulls zijn nog nooit zo hoog geweest. 
Tegelijkertijd groeit de afstand met de 
SMA lijn aanzienlijk, dus enige afkoeling 
binnenkkort zou niet misstaan. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, kopen op zwakte blijft de 
aangewezen strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Bulls beter op stoom

Het gaat uitstekend met de bulls op dit 
speelveld. Zij houden een bescheiden 
serie  hogere toppen en hogere bodems 
in stand, zij zorgen voor een positieve 
swingteller en RSI ruim boven de 50-lijn. De 
UP status is dus valide met thans zicht op 
4+ als haalbare koerszone. Daar toppen 
als opmaat voor een gezonde correctie zou 
niet misstaan. Voor nu bezien tot hoever de 
bulls nog kunnen reiken. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers een prima 
chart, blijf de bulls volgen. 

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=11151&underlying=Adyen&cat=&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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Akzo Nobel - Tussen rood en groen

De koers beweegt al enige tijd min 
of meer zijwaarts tussen de groene 
steunstreep op 81+ en de rode streep op 
92. De inidicatoren in magere standen 
onderschrijven het gebrek aan inspiratie bij 
de spelers. Er zijn dus zowel kansen voor 
de beer als de stier tussen de genoemde 
krijtstrepen. Het moge duidelijk zijn dat 
buiten de kantelpunten een nieuwe 
significante beweging van start kan gaan. 
We wachten rustig af. 

Conditie: Correctie.
Coaching: zigzaggen tussen groen en rood 
is interessant voor swingtraders die rap 
kunnen en willen schakelen.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Tamme stieren

Een moeilijke overgangsfase waarin de 
bulls alle zeilen moeten bijzetten om de 
beren van zich af te schudden. Zo oogt 
momenteel de weekchart. Zwarte candles 
met de SMA op 23+ als ultiem vangnet en 
de swingteller in een milde minstand. Het 
wil allemaal niet vlotten. De bulls moeten 
komende week met een solide witte candle 
komen om nog aanspraak te kunnen 
maken op een koersrally en een hervatting 
van de uptrend. Onder krap 23,00 verliezen 
zij aanzienlijk hun grip op het veld. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: de grafiek nodigt thans niet uit 
om koopposities te overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Milde correctie

Conform verwachting, aangestuurd door 
de RSI, is onlangs een correctie van start 
gegaan richting de Fibo grid die rond 
15,60 tot 12,40 in het veld ligt. De afstand 
met de SMA lijn mag verkleind worden, 
om daarna een hogere bodem te vormen. 
Dat is vooralsnog de verwachting. Maar de 
bulls blijven tegengas geven, hetgeen een 
spannend schouwspel oplevert. Wellicht 
eerst nog een aanval op de rode streep om 
daarna echt te corrigeren? Of wordt er bij 
17+ al gebodemd? 
 
Conditie: Correctie. 
Coaching: de correctiefase is valide, 
dus formeel is enige terughoudendheid 
geboden. Bij nieuwe witte candles toch wel 
wat additionele koopkansjes. 

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=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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ASR Nederland - Matige correctie

De ondertoon is positief getuige het proces 
van hogere toppen en hogere bodems in 
het stijgingskanaal. Maar een stijgende 
trend kent af en toe wat correcties en dat 
is nu aan de orde. Licht dalende candles, 
swingteller op -3, RSI afbuigend, de beren 
nemen tijdelijk het stokje over. Maar er ligt 
al weer een groene steunstreep op 31,50, 
dus de bulls laten zich niet gemakkelijk 
wegjagen. Zou er al weer een hogere 
bodem geplaatst zijn dan?

Conditie: Correctie. 
Coaching: trendbeleggers zien de dip en 
wachten dan ook met nieuwe of additionele 
aankopen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Trend wordt vervolgd 

In de afgelopen drie weken stuurden de 
spelers aan op een bredetopvorming 
getuige de zebra chart die werd gevormd. 
Maar deze week verstoren de bulls 
het ritme, ze plaatsen een solide witte 
candle waarmee ze zelfs hoogterecords 
scherpstellen. Er liggen geen weerstanden 
meer in het veld en er is geen 
overspannenheid, dus de bulls hebben vrij 
baan. Maar eens bezien waar en wanneer 
zij toe zijn aan een pauze en terugval, want 
dat kan niet uitblijven. 

Conditie: Up. 
Coaching: mogelijk verkleinde posities 
aanhouden. Geen ideale plek voor nieuwe 
koopposities. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Toch geen correctie

Het zag er even naar uit dat rond 220 
getopt zou worden, mede gevoed door de 
RSI met zijn OB-downcross in combinatie 
met wat MRI candles gevolgd door een 
zwarte candle. Maar vorige week gooiden 
de bulls al roet in het eten, deze week doen 
ze er een schep bovenop. ATH’s worden 
scherpgesteld, de RSI bijna weer bij de OB 
lijn en een groeiende afstand met de SMA 
lijn. Wanneer krijgen de bulls hoogtevrees? 
Deze week toch weer een MRI candle. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden, maar blijf waakzaam op 
signalen die aansturen op hoogtevrees. 

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=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=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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DSM - Boven in de box

Al geruime tijd beweegt de koers binnen 
een bandbreedte met 132+ als steunlijn 
en 151+ als weerstandlijn. Minder 
trendmatigheid, geen duidelijk proces 
van hogere toppen en hogere bodems. 
Maar gelet op de rangen en standen bij 
de indicatoren blijven de bulls aan zet. Zij 
kunnen druk zetten op de bovenlijn. De 
swingteller schiet al aardig op, dus het zal 
spannend worden boven in de box. Keren 
of passeren bij 150+ dat is het motto voor 
de bulls. 

Conditie: Up.
Coaching: leuk speelveld voor trading range 
spelers die hun posities strak volgen boven 
in de box. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Vervolg dalende trend

De recent ingezette rebound had al niet 
veel kracht, op 94+ verscheen reeds een 
rode streep. Deze week wordt de opleving 
abrupt afgebroken met een forse berentik 
waardoor de swingteller meteen op -1 
springt, de Down status keert terug. Het 
dieptepunt voor dit fonds ligt op 70,64, daar 
ligt de groene streep. Zou dit de springplank 
voor de bulls kunnen zijn? Boven 75+ 
wordt het ritme ‘oude steun wordt nieuwe 
weerstand verbroken. 

Conditie: Down.
Coaching: rebounders loeren op hernieuwde 
kansen bij een witte candle op de groene 
steunstreep. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Grillige fase. 

Op afstand gezien is een grillig proces van 
hogere toppen en hogere bodems gaande.  
Binnen dat proces wordt thans geprobeerd  
een bodem te plaatsen nipt boven de SMA 
lijn en op de eerste Fibo lijn op circa 86 
met en uitschieter naar de 50% lijn. RSI 
doet ook een duit in het zakje door vanaf 
de 50-lijn op te veren. Komende week 
de swingteller naar +1 zou niet misstaan. 
Dan is de UP status valide en kunnen de 
bulls door naar 100+. Onder circa 85,00 
daarentegen kunnen ze het wel vergeten. 

Conditie: Correctie.
Coaching:  anticiperende koopposities zijn 
te overwegen mits de koers boven 85 blijft 
bewegen. 

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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ING - Meerdere bodemsignalen

Er is sprake van een klassieke trendomkeer. 
Eerst een breakout boven de SMA lijn, 
toen een pullback om de zone rond 7,50 
als steunzone te testen om vervolgens 
een proces van hogere toppen en hogere 
bodems te starten. De pullback lijkt 
afgerond te worden getuige enerzijds de 
witte candles, anderzijds het motto ‘oude 
weerstand wordt nieuwe steun’ en de RSI 
die opveert vanaf de 50-lijn. Bovendien 
wordt de 50% Fibo lijn gerespecteerd en 
springt de swingteller op +1. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers zien de 
bodemsignalen en overwegen om 
koopposities in te nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - In de box

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop, de spelers bewegen nog 
steeds in een krappe bandbreedte met 
100 tot 96 als bodemlijn en 110+ als toplijn. 
Thans staan de kleine candles midden in 
de range met matige plus- of minstanden 
bij de indicatoren. Het is wachten op een 
duidelijk signaal uit het veld waaruit blijkt 
wie voornemens is de koers uit de box te 
drukken. Dit lijkt een kwestie van tijd. 

Conditie: Correctie.
Coaching: wacht maar aan de zijlijn totdat 
de koers uit de smalle box breekt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Wilde koersbewegingen 

Wat een turbulentie en nerveus gedrag op 
dit speelveld. Lange candles afwisselend 
wit en zwart weerspiegelen de nervositeit bij 
de spelers. De koers komt daarbij niet goed 
los van de gemiddelde lijn, terwijl de RSI 
rond de 50 kronkelt. Gebrek aan momentum  
en trendmatigheid, dus zowel kansen voor 
de beer als de stier. Maar nu is er geen touw 
aan vast te knopen, eerst een overtuigend 
signaal van beer of stier. 

Conditie: Up of correctie. 
Coaching: vermeende koopkansen 
vervagen aanzienlijk, het is nu wachten op 
een duidelijk signaal wie het heft in handen 
neemt. 

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=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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Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Rommelige chart 

Wekenlang volgde ik het trading range 
scenario, dat laat ik nu los, want de koers 
noteert boven de 46+ zone. Maar of de 
bulls hiemee veel potentieel bewerkstelligen 
is de hamvraag gezien het feit dat de 
swingteller op +9 staat en het zeer de 
vraag is of de candle deze week wel wit zal 
kleuren. Bovendien zie ik een wig-achtig 
patroon. Spannend maar ook twijfelachtig, 
dat is thans de situatie. Laten we nog een 
weekje wachten om een scenario te kunnen 
optuigen. 

Conditie: Up.
Coaching: enige terughoudendheid is wel 
op zijn plaats nu het onduidelijk is wat de 
spelers in petto hebben. 

NN Group - Milde correctie

De gestage en solide uptrend wordt 
tijdelijk onderbroken door een milde 
correctie, zo lijkt het. De swingteller naar 
-4,  afvlakkende RSI,  de dip naar de 
stippellijn op 33,50 waar eerder steun werd 
gevonden onder het motto ‘oude weerstand 
wordt nieuwe steun’ houdt nog aan. Het 
zou mooi zijn als er nu reeds een hogere 
bodem wordt geplaatst vrijwel onder in 
het stijgingskanaal. Komende week mag 
een positieve swingteller dit scenario 
bevestigen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: als de Up status terugkeert 
zijn er (additionele) koopkansen voor 
trendbeleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Bovenkant stijgingskanaal

Al geruime tijd beweegt de koers in een 
stijgingskanaal, mede gevoed door de 
indicatoren die de bulls aansporen een 
proces van hogere toppen en hogere 
bodems in stand te houden. In de 
afgelopen weken zagen we een hapering 
in dit proces, maar vorige week en deze 
week stomen de bulls weer lekker door 
en bereiken ze de bovenlijn van het 
stijgingskanaal waar tevens de rode lijn 
op 2,81+ ligt. Zou hier de bullenparade 
ophouden?

Conditie: Up.
Coaching: bij signalen van topvorming 
boven in het stijgingskanaal overwegen om 
wat winsten te verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=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=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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RELX - Matige overgangsfase

Gaan de bulls hun grip op het speelveld 
vergroten?  Ze bewegen boven de SMA 
lijn, swingteller mogelijk naar +1 en de RSI 
ruim boven 50. Een UP status dus met 21+ 
en krap 22 als te nemen hobbels om lekker 
door te kunnen stomen naar krap 25,00. 
Er is nog enige turbulentie zichtbaar, dus 
tussentijds wat berentikken kunnen het 
beeld verstoren. Desalniettemin blijven 
de vooruitzichten positief zolang de koers 
boven de SMA lijn op circa 20,00 beweegt. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd. Boven 21/22 meer 
opwaarts potentieel en dus additionele 
koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Heftige strijd in het kanaal

“Deze week doen de bulls al weer een 
poging de correctie een halt toe te roepen. 
Steun op de eerste Fibo lijn en een up-knik 
in de RSI wijzen op een sterke positieve 
ondertoon en mogelijk een versteiling in 
de trend. De bodemstampers zijn al weer 
actief”, zo meldde ik vorige week. Welnu, ik 
kan voortborduren op dit scenario, want er 
staat deze week mogelijk een witte candle. 
Toch ook de opmerking dat de 56+ rode 
streep deze week is aangetikt met meteen 
een reactie van de beer. De correctie is 
formeel nog niet afgerond. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: trendvolgende beleggers zien de 
heftige strijd binnen het stijgingskanaal. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Positieve fase

Af en toe een rare uitschieter, maar per 
saldo een positieve fase, dat zien we op 
dit speelveld. Hogere toppen en hogere 
bodems boven een keurig oplopende 
SMA lijn, positieve rangen en standen bij 
de indicatoren, alles wijst in de richting van 
de bulls. Zij krijgen de gelegenheid door te 
stomen naar hogere niveaus, waarbij hun 
opdracht luidt om de rode streep op 107+ 
op te zoeken. Er is geen overspannenheid, 
dus een vervolg van de bullenparade is het 
meest waarschijnlijke scenario.  

Conditie: Up.  
Coaching: ingenomen koopposities mogen 
worden aangehouden. 

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
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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Unibail Rodamco - Bullen laten het afweten

Er is een spannende strijd gaande nipt 
boven de SMA lijn rond 58,00. Beer en 
stier strijden voor de eer, waarbij de bulls 
hun voorsprong dreign te verliezen. Ze 
worden teruggedrukt naar de SMA lijn met 
nipt daaronder de groene steunstreep op 
54+ als laatste vangnet. De RSI houdt de 
bulls nog in de race, maar dan moeten ze 
komende week met een solide witte candle 
komen om meer berendruk af te wenden. 

Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers zien de 
moeizame overlevingsstrijd bij de bulls en 
zullen hen bij een witte candle dan ook een 
handje helpen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Beren aan zet

“De Down status keert terug op het 
Dashboard, er dreigt een afdaling naar 
45+ tot mogelijk zelfs de 40+ zone, tenzij 
de bulls rap terugkomen met een witte 
candle boven de SMA lijn”, zo schreef ik 
recent naar aanleiding van de felle berentik. 
Welnu, de beren houden grip op het veld, 
want er wordt weer een zwarte candle 
geplaatst. Met deze voortgang is er pas 
vanaf 42+ een rebound te verwachten, 
tenzij er komende week een witte candle 
wordt geplaatst. 

Conditie: Down.
Coaching: wacht op signalen van 
bodemvorming voor een mogelijke rebound. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Puillback in volle gang

Na de breakout boven de SMA lijn tot 17+ 
is thans een pullback gaande, ofwel een 
terugtest om de gepasseerde SMA lijn als 
steun te testen en daar een hogere bodem 
te plaatsen. De bulls gaan daarbij tot het 
uiterste. Ze laten zichh terugzakken tot 
exact het gewenste niveau, veel lager dan 
14,65 mogen ze niet gaan. Komende week 
is een witte candle vereist om de pullback 
af te ronden en daadwerkelijk een stijgende 
trendfase te starten. Onder 14+ kunnen de 
bulls het wel vergeten. 

Conditie: Correctie.
Coaching: wacht op meer wit boven de 
SMA lijn om koopkansen aangereikt te 
krijgen. 

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=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Als we een zogenaamde Turbo Tijd Long of  Short Setup (TTL of  
TTS) presenteren, ofwel een kans in de markt, dan staat op de 
betreffende chart een Risico Reward balk die de Risk Reward Ratio 
(RRR) illustreert. De balk is groen/blauw (afbeelding 1) of  rood/blauw 
(afbeelding 2) bij resp. een TTL setup of  TTS Setup. Maar wat vertelt 
de RRR en waarom mag die bij een Setup nooit ontbreken? 

Winst en verlies potentieel 
Laat ik de groen/blauwe RR balk nader toelichten. Deze geeft met zijn 
groene kleur aan wat het verwachte koersdoel is van een TTL Setup 
en geeft daarmee aan wat het winstpotentieel is, te weten de afstand 
tussen de openingskoers van de Setup en het verwachte koersdoel 
(profit target). Zo geeft de blauwe balk aan wat het verliespotentieel is, 
oftewel de afstand tussen openingskoers en stoploss van de Setup. 

Berekening RRR
Zo kun je al in één oogopslag zien hoe de verhouding is tussen winst- 
en verlies potentieel. Bij een juiste en verantwoorde Setup moet de 
groene balk uiteraard langer zijn dan de blauwe balk. Niet alleen een 
grotere kans op winst dan verlies (daarom ook een TTL Setup) maar 
ook een groter bedrag aan winst dan verlies. In de praktijk wordt veelal 
vastgehouden aan een factor 2 of  groter. Anders gezegd, de groene 
balk is 2x (of  meer) zo lang als de blauwe balk.
Voor de statistici onder u, de feitelijke RRR = (openingskoers - 
stoploss) / (profit target - openingskoers). Anders gedefinieerd ‘Risk’ 
gedeeld door ‘Reward’. Is de ratio > 1 dan is het potentiële risico 
groter dan de potentiële winst. De ratio moet dus kleiner zijn dan 1. Ik 
vind het handiger om met de genoemde factor 2 of  hoger te werken.  

Chart hulp 
Uit de berekening van de RRR kunt u afleiden dat u in feite zelf  de 
ratio bepaalt, afhankelijk van de door u gekozen profit target en 
stoploss. Nu is dat niet geheel willekeurig, want de chart met zijn steun 
en weerstand, eventueel aangevuld met de Fibo grid, swingteller en 
SMA lijn, draagt de informatie aan om tot de juiste RRR te komen. 
Desalniettemin zijn er wat subjectieve verschuivingen mogelijk. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

RR balk bij een TTL Setup

Risk Reward Ratio

RR balk bij een TTS Setup

Wolters Kluwer - Tussen groen en rood

De SMA lijn zorgt voor rust aan het front. 
Wapenstilstand tussen beer en stier, in 
afwachting van een nieuwe significante 
koersbeweging.  Momenteel is er weinig 
animo bij de spelers om de koers van zijn 
plaats te drukken. Op 71,3 ligt een rode 
streep, op 67,2 ligt de eerste groene streep. 
Zolang de koers tussen deze krijtstrepen 
beweegt mogen we er van uitgaan dat een 
trading range in stand gehouden wordt. Het 
is mooi als beer of stier binnenkort uitbreekt. 

Conditie: Up danwel correctie. 
Coaching: wacht maar op een duidelijk 
signaal uit het veld. Buiten de genoemde 
krijtstrepen is meer vuurwerk te verwachten. 

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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 Aperam - Adempauze

Op het grillige en turbulente speelveld 
houden de bulls prima stand. Ze 
stabiliseren rond 35+, een adempauze, om 
daarna de trend te vervolgen, zo lijkt het. 
Tenzij ze terugvallen onder 34,00, want dan 
gaat een diepere correctie van start richting 
de Fibo grid op 32+ tot 28+. Het speelveld 
is ruim, de krijtstrepen liggen ver weg, dus 
de spelers houden voldoende ruimte om 
te bewegen. Voor nu bezien wat de bulls 
verder van plan zijn. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden, maar blijf waakzaam.Money 
Management kan nu uitkomst bieden. 

Arcadis - Dubbele top? 

In september vorig jaar startten de bulls 
een parade bij krap 20,00, nu staat er ruim 
30,00 op de borden. Een mooie prestatie, 
maar nu wordt het oppassen voor de bulls. 
Het lijkt erop dat een dubbele top wordt 
geplaatst als opmaat voor een correctie 
richting de Fibo zone rond 25+ tot 22+. 
Vorige week swing +9, deze week een 
zwarte candle en wat negatieve divergentie 
wijzen hierop. De afstand met de SMA lijn 
mag ook wel worden verkleind. 

Conditie: Up.
Coaching: als de dubbele top aanhoudt 
is het te overwegen wat winsten veilig te 
stellen. Kopen op zwakte blijft vooralsnog 
de gewenste strategie. 

Basic-Fit - Aarzelende bulls

Er lijkt zich een terrassen grafiek af te 
tekenen, dat wil zeggen opvolgende 
boxen waarbinnen de koers heen en 
weer zwiept. Thans is de range 27+ tot 
32,75 valide met de koers dicht bij de 
bovenrand. De indicatoren staan in een 
verse plusstand, dus dat zou de opmaat 
kunnen zijn voor een breakout en daarmee 
de vorming van een nieuwe hogere box. 
Mocht er daarentegen een zwarte candle 
verschijnen, dan blijft de huidige box intact. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities 
aanhouden, boven 32,75 zijn er additionele 
koopkansen. 

     = kans,  = bedreiging
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Boskalis - Bulls goed op stoom

De bulls houden prima stand en stomen 
lekker door tot mogelijk de rode zone 
rond 28,00. Alle indicatoren in de plus 
en geen overspannenheid, dus geen 
belemmeringen voor de bulls. Het 
enige wat roet in het eten kan gooien is 
de hellingshoek van de rally, ofwel de 
snelheid waarmee de bulls opstomen. Dit 
kan binnenkort leiden tot topvorming en 
mogelijk een scherpe terugval. Vooralsnog 
gaat het goed met de bullenparade. 

Conditie: Up.
Coaching: uitstaande koopposities strak 
monitoren.Oppassen  als er haperingen 
optreden in de steile bullenparade. 

Corbion - Top in zicht?

Normaal gesproken blijven de bulls dicht 
in de buurt van de SMA lijn. Maar dat is nu 
anders, ze zijn een flink eind opgeschoten, 
de afstand met de SMA lijn is aanzienlijk, 
zonder dat er al sprake is van overdreven 
sentiment. Er dreigt wel topvorming en 
een correctie richting de 40+ zone. Daar 
bodemen zal de uptrend valideren en de 
bulls aansporen weer in actie te komen. 
Voor nu bezien of de beren daadwerkelijk 
hun grip gaan vergroten. 

Conditie: Up.
Coaching: bij een tweede zwarte candle 
overwegen om wat winsten af te romen. 

Pharming - Rommeltje

Wat een chaos op deze chart. Geen 
trend, geen trading range, wel een 
driehoekachtige configuratie, steun en 
weerstand op afstand met de meest 
recente candles nipt boven de SMA lijn. 
Swingteller in een lichte minstand en 
de RSI terug naar 50. Kortom, een mix 
aan technische bevindingen waar geen 
duidelijk scenario mee geschetst kan 
worden. Het is even niet anders. Zolang het 
beeld zo blijft, zal ik er geen analyse aan 
wijden. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: gezien de chaos op de chart lijkt 
een zijlijnpositie de beste optie.
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Coca Cola - Vervolg uptrend

Het duurde even. Recent gaven we reeds 
een EL af voor Coca Cola. Er stond een 
witte candle op de SMA met een hoger 
high. De hogere stand verdween echter 
als sneeuw voor de zon, maar het low op 
48,11 inmiddels tevens de steun bleef intact. 
Vorige week volgde er echter een witte 
candle op slotbasis en deze week zijn er 
tevens hogere niveaus zichtbaar met de 
swingteller in een +1 stand. Er ligt ruimte 
voor een vervolg van de uptrend richting 
58+ de top van begin jaar. Uiteraard liggen 
er nog wel wat tussenliggende hobbels. We 
zullen zien wat de markt in petto heeft. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities handhaven zolang er 
hogere niveaus worden neergezet.

Danone - Powerrrrr ontbreekt nog

U kent hem misschien nog wel als televisie 
reclame, Danoontje Powerrrrr. Welnu in het 
aandeel ontbreekt de power nog een beetje. 
Toch is het wel een interessante chart. Er 
lijkt namelijk een trendomkeer aan te komen. 
Daartoe moeten de bulls wel even door 
de barrière rond 58+ zien heen te breken. 
Onder de tussenliggende zone 52+ is dat 
positieve scenario voorlopig van tafel, dan 
krijgt de downtrend immers een vervolg. Op 
dit moment laten de indicatoren plusstanden 
zien, daardoor is de Rebound conditie 
valide op het Dashboard. Bij een opwaartse 
doorbraak ligt er potentieel tot circa 70.

Conditie: Rebound.
Coaching: anticiperende koopkans bij hogere 
niveaus. Wel strak navigeren.

Microsoft - Bulls binnenkort uitgeput?

Wat een mooie uptrend. Hogere toppen 
en hogere bodems, daily SMA al lange tijd 
boven de weekly SMA die ook nog eens een 
hele stabiele stijging laat zien. Uitzonderlijke 
correcties worden goed weergegeven in 
de RSI de vola is redelijk normaal, er staan 
immers geen MRI candles op de kaart. De 
laatste vier weken daarnaast overtuigende 
stappen met hogere niveaus. Maar deze 
week dan toch enige hapering. Het lijkt tijd 
voor een correctie. Zwarte candles zullen 
dat bevestigen. In dat geval zou een dip 
naar 225/230 niet misstaan. We zullen zien. 

Conditie: Up.
Coaching: long posities zijn gerechtvaardigd 
zolang er weekcandles op hogere niveaus 
worden geplaatst.

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - 1.2000 test

GBP/USD - Stabiele factor

Deze week weer nieuwe highs in de 
upswing van het Pond. De trend is 
dus opwaarts, maar verdient niet de 
schoonheidsprijs in het TA boek. Toch is 
hij wel efficiënt met heel veel overlap. Voor 
de trader zijn er dan hele korte hit and run 
ritjes te maken op kleinere  timeframes. Er 
is dus veel overlap in de candles zichtbaar, 
maar per saldo wordt het valutapaar hoger 
gewaardeerd. Pas onder grofweg 1.35 ligt 
een diepere correctie op de loer. 
 
Conditie: Up.
Coaching: bestaande koopposities 
handhaven zolang het patroon opwaarts 
intact is. De zone rond 1.3500 is daarbij 
belangrijk. Wellicht een trailingstop 
overwegen.

Euro-Bund future - Hangen en wurgen

Het is een saaie voorstelling in de Bund. 
Geen trendmatigheid, dus het loopt niet 
over van enthousiasme. Er is sprake van een 
terrassenchart, oftewel langdurig zijwaartse 
bewegingen waarbij er sporadisch hogere 
niveaus worden opgezocht. De koers 
dook kortstondig onder 176 waarmee de 
langdurige uptrend stevig onder druk staat. 
Er ligt nog een uiterst vangnet op 170.  In dat 
geval wordt er meer sprake van een brede 
trading range tussen 170 en 180.

Conditie: Correctie. 
Coaching: Turbo Long posities zijn 
gerechtvaardigd mits de koers 176+ noteert.
‘Set and forget’.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De correctie lijkt te stranden rond 1.2000. 
Deze week immers een witte candle boven 
het niveau. De oude top dient dus als 
nieuwe steun. Er is nog geen hoger weekly 
high geplaatst, dus volgende week moet 
er nog een tandje bij in de waardering van 
de Euro. Er ligt dan weer stijgingspotentieel 
richting 1.2349. Onder het low van vorige 
week krijgt de correctiefase een vervolg. 
Onder 1.1900 komt het opwaartse patroon 
onder druk te staan, de steun op 1.1600 
dient dan als potentieel vangnet. Voor nu 
afwachten of de waardering van de Euro 
een impuls krijgt. 

Conditie: Up.
Coaching: offensieve koopposities zijn 
gerechtvaardigd. 

   

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 6, 12 februari 2021

Goud - Geduldig afwachten

Het blijft chaotisch op de chart van Goud. 
Het wil niet erg, de koers blijft hangen rond 
1.800+. Pas boven 1.900 klaart het beeld 
verder op en ligt er ruimte richting krap 
2.000. De indicatoren noteren afwisselend 
in de plus en de min. Op dit moment is 
op het Dashboard zelfs de Down conditie 
valide. Toch zie ik de zone rond 1.700 meer 
als cruciaal kantelpunt, daaronder gaat 
wel echt een negatieve overgangsfase van 
start. Voor nu bezien of beleggers nog tijdig 
terugkeren. 

Conditie: Correctie / Down.
Coaching: offensieve koopposities ter 
overweging bij witte candles + hogere highs.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Nadat het speelveld is opgeschoven met 
de steun op 24+ en de tussenliggende 
horde op 28+, werd koers gezet richting 
de top op 30+. De euforie was van korte 
duur, getuige de grote spike en een zwarte 
candle met koersen net onder 28. Het 
speelveld blijft dus onstuimig. Voor de lange 
termijn belegger is er wel sprake van een 
opwaartse beweging, hogere toppen en 
hogere bodems, stijgende SMA, indicatoren 
in de plus, maar dit plaatje vraagt wel een 
hoop geduld.

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn 
gerechtvaardigd boven 24+.

De koers is de tussenliggende horde op 60 
opwaarts gepasseerd, die hobbel lijkt dus 
genomen al ligt een klein tikje terug nog 
wel op de loer. Op het opwaartse patroon 
heeft dat in ieder geval geen effect. De 
indicatoren meten afwisselende rangen en 
standen. De swingteller staat positief, de RSI 
in overbought gebied, de daily SMA volgt de 
upswing en de weekly SMA keert langzaam 
opwaarts. Al met al een positief beeld. 

Conditie: Up.
Coaching: de uptrend blijven volgen. Zolang 
de koers in dit ritme opwaarts beweegt 
kunnen koopposities worden aangehouden.

BrentOil future - 60 plus Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Onstuimig speelveld 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/?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 in de TA Coaching Rubriek. 

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

Wie is Nico Bakker? 



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

 

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


