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Buiten is het de week van Ciara en Dennis maar op de beurzen heerst Tina al 
geruime tijd. De cijferstorm veroorzaakt her en der flinke turbulentie, toch laten 
de meeste indices hogere niveaus zien. Het lijkt inmiddels wel ‘Vrij klimmen’ 
waarbij het gezegde ‘hoogmoed voor de val’ zich enigszins opdringt. Een 
uitglijder is immers zo gemaakt met een harde landing tot gevolg. Strakke 
navigatie is op zijn plaats, de Chart Navigator reikt u veilige klimroutes aan. 

Chart Navigator 
14 februari 2020

Strakke navigatie
Op menig speelveld zwiept de koers flink 
heen en weer, aan turbulentie geen gebrek. 
Dit impliceert dat strakke navigatie gewenst 
is bij het openen en sluiten van posities. Hou 
nu vooral de groene en rode strepen in de 
gaten als routepaaltjes in het veld, check de 
krijtstrepen op uw favoriete charts. 
Wekelijks gaan er zes Midkappers of  Small-
cappers op de analysetafel om geanalyseerd 
te worden. Deze week kies ik voor fondsen die 
een strijdvaardige chart tonen met derhalve 
kansen voor beer en stier. Ik heb het over 
Brunel, Fagron, Heijmans, Pharming, Sligro en 
TomTom, inderdaad zes Small-cappers. 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
grotendeels aansluiten op het thema van 
deze week. Ik bestudeer trend en sentiment 
van Colruyt, Euronav en WDP. Een mooie 
strijd is gaande als opmaat voor een nieuwe 
significante beweging.  
Op de intermarket speelvelden zie ik 
charttechnisch spannende stappen. Zo wil 
EURUSD opveren vanaf  zijn steunstreep, 
tonen Goud en Zilver wispelturige correctie 
bewegingen, probeert Brentoil te bodemen 
boven de 52 zone  en aarzelt de Euro 
Bundfuture enigszins in zijn uptrend. 

Niet alleen mijn marktlensindicatoren spelen 
een belangrijke rol bij het optuigen van een 
scenario, ook de bekende rode en groene 
strepen op de chart doen een duit in het zakje. 
Ik bemerk echter in mijn dagelijkse coaching 
praktijk dat er wat misverstanden zijn over het 
gebruik van de steun- en weerstandstrepen. 
In de TA Coaching Rubriek van deze week 
zal ik nader ingaan op het praktische nut van 
de steunen en weerstanden. Hoe worden 
ze berekend, wat kun je er mee, hoe moet je 
een en ander interpreteren en wat kun je er 
niet mee, ook niet onbelangrijk. Na het lezen 
bent u beter in staat om mijn commentaren 
betreffende de groene en rode strepen te 
interpreteren. 
 
BBB Webinar maandag 17 februari
Vaste rubriek in ons TA coaching pallet is het 
maandelijkse Bakker’s Bull/Bear Webinar, 
waarin ik voor trendvolgende beleggers kansen 
en bedreigingen detecteer op basis van mijn 
Dashboard Beleggen methodiek. Een en ander 
wordt gelardeerd met pollvragen en is er de 
gelegenheid om vragen te stellen. Kortom, 
een interactieve coaching sessie, gepland op 
maandag 17 feb om 19:30 uur, u kunt zich 
hier aanmelden als u mee wilt doen.  

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/29735/bakkers-bull--bear-van-de-maand-februari/
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AEX-Index® - Vrij baan

De bulls wisten zich onlangs rap te 
herstellen vanaf de felle dip op 589. 
Inmiddels staat de swingteller al weer op 
+2, kleuren de candles wit en staat de 
spanningsmeter in een opwaartse stand. 
Kortom, de Up status is valide, de uptrend 
kan worden vervolgd. Boven in het veld 
liggen geen rode strepen, dus de bulls 
hebben vrij baan. Ik schat in dat zij kunnen 
doorstomen naar 640 tot 650 om daarna af 
te koelen. Onder in het veld ligt er pas steun 
op de beruchte 589 dip. Veel speelruimte 
voor beer en stier met momenteel de stier 
overtuigend aan de leiding. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers staat het licht 
op groen, koopposities eventueel uitbreiden.

DAX® index - Nieuwe highs

Hogere toppen en hogere bodems 
kenmerken de Duitse index. De afgelopen 
weken werd het hoogste punt van de index 
rond 13.600 bereikt maar niet overtuigend 
gepasseerd. Tot deze week, want een sterke 
witte candle is in de maak. Dat betekent 
dat de index nieuwe All time highs aan het 
vormen is. Een eerste koersdoel is daarbij 
circa 14.000 punten, een projectie van de 
trading range van de afgelopen maanden. 
Een retest van de topzone behoort tot de 
mogelijkheden, maar voorlopig blijft de 
uptrend valide. 

Conditie: Up.
Coaching: additionele aankopen zijn 
gerechtvaardigd voor trendbeleggers. 
Wellicht een dip benutten voor aankopen.

Chart Navigator - Indices      week 7, 14 februari 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Meerjarig high onder druk

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 leek te 
stranden rond de weerstandzone op circa 
4.000 punten, maar deze week pakte de 
markt door en het niveau is overtuigend 
opwaarts doorbroken. Het niveau rond 
4.200 punten is inmiddels bereikt. Binnen 
de uptrend is enige correctie toegestaan. 
De topzone rond 4.000+ is daarbij een 
belangrijk referentiepunt.  
 
Conditie: Up. 
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 - Prima uptrend

De weekgrafiek van de S&P500 wordt 
al lange tijd gekenmerkt door een sterke 
uptrend. Daarbij zijn er beperkte correcties 
zichtbaar. Nadat er recent wat verkoopdruk 
zichtbaar was, veerde de index sterk op 
en inmiddels worden er weer nieuwe highs 
neergezet. 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 - Sterk patroon

Na het aantikken van de steunzone rond 
28.000 punten, worden inmiddels nieuwe 
highs neergezet. De Up conditie blijft 
daarbij uiteraard valide. De koers staat ver 
boven de stijgende weekly SMA lijn, en de 
daily SMA lijn begeleidt de weekly lows 
keurig. Al met al een positief beeld voor 
de index. Een vervolg van de uptrend is 
aannemelijk. Daarbij is de magische 30.000 
punten het eerste koersdoel. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
het patroon van hogere toppen en hogere 
bodems in stand blijft. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 7, 14 februari 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - High opwaarts gebroken

Inmiddels is de weerstandzone rond 
3.800 gepasseerd, nadat eerder flinke 
verkoopdruk zichtbaar werd. Het hoogste 
punt van de afgelopen 10 jaar is daarmee 
opwaarts doorbroken. De uptrend heeft 
ruimte tot circa  4.000 punten. Wellicht dat 
er nog een correctie zichtbaar wordt ter 
validatie van de uitbraak. De zone rond 
3.800 is daarbij het referentiepunt. Zolang 
er hogere weekly highs en lows worden 
gevormd is het vooruitzicht positief voor de 
Europese index. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd 
zolang de candles wit blijven.

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 7, 14 februari 2020

ABNAMRO - Nog steeds zigzaggen

Binnen de dalende trendfase tekent zich 
een trading range af tussen 14,90 steun 
en krap 18,00 weerstand, waarbinnen de 
strijd tussen stier en beer zich afspeelt. 
Onlangs werd de onderkant van de range 
succesvol  getest getuige de witte candles 
die daar staan. Toen probeerden de bulls 
de bovenkant van de bandbreedte op te 
zoeken. Nu lijken de beren het stokje weer 
over te nemen getuige de -1 stand op de 
swingteller. Kortom, het blijft aanmodderen, 
het is even niet anders. 
 
Conditie: Down of rebound.
Coaching: korte termijn spelers respecteren 
de krijtstrepen van de trading range. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Bulls op stoom

Na enkele weken waarin de bulls aarzelden 
om door te stomen, kiezen ze ook deze 
week overtuigend richting. Ze vervolgen de 
upswing om daarmee de uptrend kracht 
bij te zetten. De Up status is terug op het 
Dashboard, maar wat gaan de bulls doen 
bij de rode streep op 43+? Als het lukt om 
door te breken, betreden ze ‘uncharted 
territory’, ze zijn nog nooit zo hoog geweest. 
Bij een aarzeling zal er een correctie tot 
mogelijk 38,00 volgen. Keren of passeren 
voor de bulls dus. 

Conditie: Up. 
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
koopposities aanhouden en zelfs uitbreiden. 
Wel vinger aan de pols bij 43+. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Bulls nog steeds flink in de lift 

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  
boven de OB-lijn. Kortom, de Up status is 
valide ondanks de korte koershistorie. De 
SMA biedt steun op krap 700, 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 blijven 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 7, 14 februari 2020

Akzo Nobel - Hervatting uptrend

Al geruime tijd is er sprake van een 
solide uptrend getuige de serie hogere 
toppen en hogere bodems boven een fier 
opkrullende SMA lijn. De swingteller laat 
regelmatig volledige upswings zien ter 
illustratie van uitstekende trendmatigheid 
ofwel richtinggevoeligheid. Deze week 
wordt er, zo lijkt het, een nieuwe upswing 
gestart, de trend kan worden hervat na 
een lichte correctie. Steun op krap 85,00 
en weerstand op ruim 92,00, dat zijn 
vooralsnog de routepaaltjes waar tussen de 
strijd gevoerd zal worden. Bulls aan zet. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er 
koopkansen nu de Up status valide is. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Bulls starten een upswing

“Momenteel is het hangen en wurgen 
voor de bulls, zij voeren een dappere 
overlevingsstrijd. Komende week is een 
overtuigende witte candle gewenst met 
een positieve swingteller om te kunnen 
bodemen boven de SMA lijn”, zo meldde ik 
vorige week. En zie, er wordt goed naar de 
coach geluisterd, de witte candle staat er, 
swingteller in de plus, de Up status is terug 
op het Dashboard, de aanval op de rode 
streep op 24,49 is gestart. Voor nu bezien 
of de rally aan kracht kan winnen. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers zijn er 
koopkansen zolang de koers boven 22,00 
blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Herstelpoging

Binnen het negatieve koersklimaat doen de 
bulls zowaar een poging om verloren terrein 
terug te winnen door op te stomen richting 
de SMA lijn. De RSI draait noordwaarts, 
waardoor een verdere koersval naar 3,28 
mogelijk wordt afgewend. Maar om het tij 
definitief te keren moet er meer gebeuren. 
Voor nu bezien of de bulls meer in hun 
mars hebben, of dat het een eenmalige 
actie was. De SMA remt in ieder geval deze 
week de bulls. 

Conditie: Down.
Coaching: short spelers verkleinen hun 
posities, anderen kijken nog even toe. 

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 7, 14 februari 2020

ASR Nederland - Eindelijk los

Het duurde even, maar nu komen de bulls 
goed los van de gemiddelde lijn, zetten 
meteen de swingteller op +1 en willen 
opstomen naar de rode lijn op krap 38,00. 
Maar door de felle actie staat de RSI boven 
de OB-lijn, dus mogen we een tegenaanval 
van de beer verwachten. Even terug naar 
de SMA lijn rond 35,00 om daarna in 
rustiger vaarwater de uptrend te vervolgen, 
dat is de verwachting. 

Conditie: Up. 
Coaching: na een korte afkoeling tot circa 
35,00 zijn er betere instapkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Spannende overgangsfase

“Zal het lukken om de sleepkabel te 
passseren om vervolgens de rode streep 
op 17,25 te slechten? Zo ja, dan gaat een 
nieuwe uptrend van start. Maar pas op 
als de rebound hapert bij krap 16,00”, zo 
besloot ik vorige week mijn commentaar. 
Welnu, u ziet de hapering van de bulls, het 
lukt hen vooralsnog niet om uit te breken. 
De licht positieve overgangsfase blijft 
daardoor valide met alle indicatoren in een 
plusstand. Het is wachten op een duidelijk 
signaal wie nu initiatief gaat tonen. 

Conditie: Up. 
Coaching: boven de rode streep zijn 
aankopen te overwegen. Onder de SMA lijn 
verpietert het beeld toch weer. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML -  Bulls blijven scoren

De bulls blijven scoren, dat blijkt wel uit 
het koersverloop op de weekkaart. De 
correcties stellen niets voor, de beer krijgt 
geen poot aan de grond. Er is al weer een 
nieuwe upswing gaande op nieuw terrein 
voor de bulls, ze zijn nog nooit zo hoog 
geweest. Hamvraag is natuurlijk wanneer 
ze hoogtevrees krijgen en een serieuze 
correctie toestaan. Met name de RSI als 
spanningsmeter zal aan moeten geven 
wanneer de kans op topvorming aanzwelt. 

Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ligt de 
grafiek er uitstekend bij, kopen op zwakte 
blijft de aangewezen strategie. 

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
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 7, 14 februari 2020

DSM - Trading range configuratie

Langzaam maar zeker doemen de 
contouren op van een trading range met 
107/104 als bodemzone en 118+ als toplijn. 
Momenteel staat de koers midden in de 
range met een licht positieve swingteller 
en een  RSI rond de 50-lijn. Het ziet er naar 
uit dat de bulls zich voorbereiden op een 
nieuwe actie binnen de genoemde range. 
We zullen zien hoe de strijd zich verder 
ontwikkelt. 

Conditie: Up of correctie.
Coaching: de bulls hebben iets meer 
troeven in handen, dus bescheiden 
koopposities zijn gerechtvaardigd. Buiten de 
range is er meer vuurwerk te verwachten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Bulls flink op dreef

De bulls houden de regie in handen, de Up 
status blijft valide, het proces van hogere 
toppen en hogere bodems stuwt de koers 
deze week opnieuw naar recordhoogte. 
Er liggen dus geen rode strepen in het 
veld, terwijl de spanningsmeter geen 
vermoeidheid signaleert, dus het is de 
vraag tot welk niveau de bulls kunnen 
opstomen. Mijn inschatting is dat rond 250 
getopt gaat worden als opmaat voor een 
gezonde correctie. We zullen zien wat de 
bulls voor ons in petto hebben. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers ziet de chart 
er uitstekend uit. Hou de handen wel aan het 
stuur. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Gematigd positief

Volgens de regels van het Dashboard 
beleggen is er sprake van een correctie 
binnen de uptrend. Maar de beren weten 
niet te overtuigen, ze laten deze week al 
weer een witte candle toe. Een wat onrustig 
beeld momenteel tussen circa 95 steun 
en 104 weerstand. Het is even aanzien 
wie uiteindelijk aan het langste eind trekt, 
waarbij de bulls het voordeel van de twijfel 
genieten gezien het totaalplaatje. 

Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: een gematigd positief speelveld 
rechtvaardigt bescheiden koopposities. 

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


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 7, 14 februari 2020

ING - Bulls pakken de leiding

Het was even aanzien wie initiatief zou 
tonen om de koers significant van zijn 
plaats te drukken. Thans blijkt dat de bulls 
in actie komen getuige de witte candle 
en de positieve swingteller stand. Zou het 
lukken om de 11,25/38 weerstandzone op 
te zoeken en te breken? De trendmatigheid 
is niet bijzonder groot dus het zal niet 
makkelijk gaan. Hoe het ook zij, het 
Dashboard geeft een Up status , dus 
hogere koersen liggen voor de hand. 

Conditie: Up.
Coaching: spannende fase voor 
trendvolgende beleggers die kunnen 
overwegen alvast wat koopposities in te 
nemen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Strijd bij de rode streep

“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.  En zie, de intentie is 
er, maar de overtuiging ontbreekt. Er is 
stijgingsruimte tot aan de bovenkant van 
het stijgingskanaal rond 87 tot 90 mocht het 
uiteindelijk lukken om uit te breken. De bulls 
blijven het in ieder geval proberen. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
uitgebreid als de bulls daadwerkelijk 
uitbreken.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Berentikken verdwijnen

“Gemeten over de superswing tussen 
2,04 en 2,98 geldt 2,51+ als 50% Fibo 
retracement, veelal een vangnet in een felle 
overgangsfase. Of dat nu weer het geval is, 
zal komende week moeten blijken met een 
witte candle. De RSI stuurt hier wel op aan, 
want er is sprake van een oversold situatie. 
Maar eens bezien of de bulls komende 
week een vuist kunnen maken”, zo schreef 
ik vorige week. En zie, zowaar een poging 
om de beren te stoppen om vervolgens een 
pullback naar 2,62 tot 2,70 te verwachten. 
Komende week weer wit als bevestiging is 
gewenst. 

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

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 actie en reactie

Op afstand gezien overheerst een proces 
van hogere toppen en hogere bodems, 
maar dit gaat wel gepaard met de nodige 
turbulentie. Forse candles, afwisselend 
in kleur, zorgen voor grote uitslagen. 
Momenteel een correctiestand op de 
swingteller, de strijd speelt zich af tussen 
41,4 steun en 45,92 weerstand. Maar eens 
bezien of de positieve ondertoon aanhoudt 
en dat de storm gaat luwen. 

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: bescheiden koopposities 
aanhouden met twee handen aan het stuur. 

NN Group - Wat een stierenstoot!

Vorige week al een eerste poging van 
de bulls om verloren terrein terug te 
winnen. Deze week wel een heel spontane 
sprong noordwaarts, charttechnisch 
een positieve schok waardoor direct 
de 36/37 weerstandzone wordt bereikt. 
Logischerwijs zou er nu een reactie moeten 
komen, mede gelet op de stand van de 
RSI. Afkoelen naar 35,00 zou goed kunnen, 
het plaatje blijft daardoor wel wispelturig. 

Conditie: Up. 
Coaching: enige terughoudendheid is 
gewenst op dit turbulente speelveld. Ren nu 
niet achter de stier aan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Nieuwe koopkansen

De 50% Fibo op 65+ deed onlangs prima 
dienst als vangnet, maar de kleur van de 
candle was niet de juiste. Vorige week wel, 
de witte candle op de retracement grens 
indiceerde de terugkeer van kopers op 
het veld. Deze week wordt er een prima 
vervolg aan gegeven. Opstomen naar 
72,45 en daarna door naar 76+, zo luiden 
de vooruitzichten. Gaat het komende week 
lukken om de rode lijn te slechten? 

Conditie: charttechnisch positief.
Coaching:  zolang de candles wit kleuren 
reikt de grafiek koopkansen aan.  De 
swingteller helpt eveneens een handje. 

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 - V-Power 

“Hamvraag is natuurlijk of de bulls stand 
weten te houden bij 23+ om daarna 
te rebounden” zo schreef ik onlangs, 
al anticiperend op een spannend 
steunscenario. Op dit moment blijft het 
niveau intact, ook deze week kleurt de 
candle wit, maar heel overtuigend is 
het allemaal nog niet. De bulls missen, 
net dat beetje ‘V-Power Racing 100’ 
om de rebound kracht bij te zetten. 
Spanningsmeter RSI noteert een upcross. 
Volgende week dan maar het gas erop? 

Conditie: Down.
Coaching: offensieve koopkansen voor 
reboundspelers. Een rit richting 25 is het 
beoogde doel.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX -  Bulls stevig aan de leiding

Deze week weer een mooie witte candle, 
swingteller gewoon een tandje hoger, maar 
de RSI wel aanschurkend tegen de OB-lijn. 
Wat een spanning en sensatie boven in 
het veld, waar records sneuvelen en de 
bulls vooralsnog heer en meester zijn. Zij 
kunnen nog even doorstomen richting 
25+ tot wellicht krap 30, maar dan wordt 
het hoog tijd voor wat afkoeling, zo is mijn 
inschatting. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden maar hou de vinger aan de 
pols. Topvorming komt steeds dichterbij. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Stieren terug op het veld

De weekgrafiek oogt positief, vooral 
gevoed door charttechnische elementen. 
Deze week komen de indicatoren er bij 
met stuk voor stuk een positieve stand. De 
Up status keert terug op het Dashboard, 
de bulls pakken de draad weer op. Zij 
bodemen midden in het stijgingskanaal, 
hetgeen een versnelling van de trend 
teweeg kan brengen. Nu opstomen naar 
56+, vervolgens naar de bovenkant van het 
kanaal rond 60 en dan uitbreken. Zo zou de 
route er kunnen uitzien. 

Conditie: Up. 
Coaching:  trendbeleggers mogen de 
bulls een handje helpen door (additionele) 
koopposities te overwegen. 

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 - Downtrend

Het duurde even voordat de beren in de 
gaten kregen wat van hen wordt verwacht 
als de Down status op het Dashboard 
valide is, maar uiteindelijk drukten ze de 
koers flink omlaag met de swingteller fier 
in de min en de RSI ruim onder de 50-lijn. 
Zou er dan binnenkort al weer worden 
gebodemd? Even leek het erop deze week 
zo vlak boven de steunzone 116+, maar er 
werd tevens getopt op 130, een validatie 
van de downtrend. Het zou mij dan ook 
niet verbazen als de steunzone binnenkort 
sneuvelt.   

Conditie: Down. 
Coaching: short spelers blijven aan de 
leiding ondanks de steunzone.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Tussenliggende horde

“De UP status blijft valide, de bulls 
verstevigen hun positie op het veld, zij 
willen 55 tot 57 bereiken.” Dat schreef ik 
vorige week. Inmiddels ligt de rode streep 
op 55+ binnen bereik. Met de kleine witte 
candle die deze week is gevormd is wellicht 
wat twijfel zichtbaar op het veld of de 
horde opwaarts doorbroken kan worden, 
maar zolang de candles wit blijven is een 
vervolg van de uptrend aannemelijk. De 
bulls moeten volgende week een tandje 
bijschakelen dus.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden 
aangehouden. Bij verkoopdruk rond 55+ 
wellicht wat verzilveren.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Weerstand aangetikt

Recent werd de steun getest op 47+. Een 
opmars werd zichtbaar die deze week een 
climax bereikt rond 52+. Daarmee werd 
het hoogste punt van het afgelopen jaar 
opwaarts doorbroken, maar inmiddels 
noteert de koers weer onder het niveau. 
Op het Dashboard prijkt de UP conditie, de 
indicatoren staan immers in de plus. Eerst 
maar eens kijken of de bulls volgende week 
de 52 passage kunnen doorbreken. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen 
koopposities aanhouden zolang de candles 
wit blijven.

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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Niet alleen mijn marktlensindicatoren spelen een belangrijke rol bij het 
optuigen van een scenario, ook de bekende rode en groene strepen 
op de chart doen een duit in het zakje. In de TA Coaching Rubriek van 
deze week zal ik nader ingaan op het praktische nut van de steunen 
en weerstanden. Hoe worden ze berekend, wat kun je er mee, hoe 
moet je een en ander interpreteren en wat kun je er niet mee, ook niet 
onbelangrijk. 
De strepen op het veld worden automatisch ingetekend door mijn 
algoritme die de zogenaamde 4/2 Pivot High en Low berekend. Een 
4/2 Pivot High wordt als rode weerstandstreep ingetekend als er voor 
die betreffende High 4 lagere (hoeft niet opvolgend) Highs liggen en 
2 lagere Highs er na. Dezelfde redenering geldt voor een 4/2 Pivot 
Low, waarbij er voor de betreffende Low 4 hogere Lows liggen en 2 
hogere Lows er na. Dan wordt er een groene steunstreep ingetekend. 
Het algoritme kijkt terug op de grafiek om steeds twee actuele 
weerstanden en twee steunen te detecteren en in te tekenen. 
Hoe noem ik in mijn commentaren de strepen veelal? Natuurlijk steun- 
en weerstandstrepen om aan te geven waar logischerwijs steun en 
weerstand verwacht mag worden. Maar dat zegt niet zoveel over het 
praktische nut. Ik heb het liever over potentiële toppen en bodems, 
dus niveaus waar de koers zo mogelijk ophoudt met stijgen of  stopt 
met dalen. Wat dacht u van routepaaltjes waar tussen stier en beer 
manouevreren. Ik noem het ook wel de krijtstrepen op het veld om te 
indiceren hoeveel ruimte er is voor stierenactie danwel berenactiviteit. 
Nog creatiever zijn de kreten bullenremmer (weerstand) en 
berenremmer (steun) om aan te geven waar een specifieke 
koersbeweging haperingen kan ondervinden.  
Bovenstaande uitdrukkingen moeten worden gezien als richtlijnen, als 
indicaties waar de koers heen kan bewegen. Het zijn zelfs potentiële 
koersdoelen, niveaus waar de spelers heen kunnen. Maar het zijn geen 
gegarandeerde niveaus, pas daar voor op. Tussentijds kan de conditie 
wijzigen waardoor vermeende niveaus niet worden gehaald. Dus een 
opmerking naar de TA coach van “U heeft gezegd dat de koers naar 
de rode streep op 100 zou gaan” is onterecht. U weet na het lezen van 
deze coaching rubriek waarom. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

Pivot High en Pivot Low

Steun en Weerstand 

 De krijtstrepen op het veld....

Wolters Kluwer -  Stijgingspotentieel

Na de breakout boven de range die eind 
vorig jaar werd afgetopt op 67, doen de 
stieren er de afgelopen weken steeds weer 
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. Zolang er hogere 
weekly lows worden gevormd kan de klim 
worden voortgezet.

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun 
koopposities aanhouden, wel 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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Brunel - Dubbele bodem in de downtrend

Op afstand gezien is een dalende tendens 
gaande, een grillig proces van lagere 
toppen en lagere bodems stuwt de koers 
omlaag. Maar er lijkt verbetering op komst 
nu een dubbele bodem op 8,00 in de 
maak is. De RSI toont positieve divergentie, 
hetgeen bijdraagt aan een opleving naar 
de tussenliggende top op 9,38 met daarna 
een verder herstel naar mogelijk de SMA 
op ruim 11,00. De trend kan pas draaien 
boven 11,00. Voor nu bezien of de bulls 
verder doorpakken.

Conditie: Down.
Coaching: offensieve koopkansen worden 
aangereikt zolang de koers boven 8,00 
noteert. 

Fagron - Piek op de chart

In een ijzersterke tweede opvolgende 
upswing wordt de koers naar grote 
hoogte gestuwd. Maar de bulls krijgen 
hoogtevrees, getuige de oranje MRI 
candles, swing +9 en de OB readings 
bij de RSI. Het wordt hoog tijd voor wat 
afkoeling. Ik heb de Fibo grid alvast 
ingetekend en dan blijkt dat een dip naar 
20+ tot 18+ tot de mogelijkheden behoort. 
Daar bodemen zal de trend valideren en 
de bulls aansporen weer in actie te komen. 
Voor nu bezien of de markt bereid is te 
toppen. 

Conditie: Up.
Coaching: tijd voor een top dus verzilver 
maar wat winst, zo meldt de coach. 

Heijmans  - Nog steeds in een trading range

Al wekenlang beweegt de koers in een 
trading range met 7+ als bodemlijn en 8+ 
als toplijn. Geen interessante fase voor 
trendbeleggers, die overigens al lang 
geleden afscheid hebben genomen van het 
fonds. Voor hen wordt het weer interessant 
als de koers aan de bovenkant van de 
range uitbreekt. Zolang dat niet gebeurt 
blijft de speelruimte uiterst beperkt. Onder 
7,00 zal de downtrend een vervolg krijgen, 
dat moge duidelijk zijn. 

Conditie: Down. 
Coaching:  voor trendbeleggers is er weinig 
te beleven op dit berenveldje. 

     = kans,  = bedreiging
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Pharming - Bulls mogen in actie komen

In mijn vorige commentaren schreef ik over 
de correctie of afkoeling na het bereiken 
van de 1,64 top, min of meer het koersdoel 
van de pennant formatie. Nu is het tijd 
voor de bulls om de correctie af te ronden 
om aansluitend een rally te starten naar 
de genoemde 1,64 top. Langzaam maar 
zeker doemen daarmee de contouren op 
van hogere toppen en hogere bodems, 
hetgeen de trendmatigheid ten goede zal 
komen. Vanaf 1,30 noordwaarts optrekken, 
dat is de opdracht van de bulls. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: de eerste koopkansen worden 
reeds aangereikt. 

Sligro - Bodempatroon in de maak

Grafiekgluurders zullen smullen bij deze 
grafiek want ze zien een omgekeerd Hoofd 
Schouder patroon als opmaat voor een 
trendbreuk. Maar dan moet wel de rechter 
schouder worden afgemaakt, gevolgd 
door een opleving naar 26,35, daar de 
neklijn passeren en uiteindelijk de SMA 
lijn opwaarts passeren. Een hele opgave, 
maar niet onmogelijk. Mochten de candles 
daarentegen zwart blijven en de swingteller 
doortellen in zijn minstand, dan zal het 
patroon vervagen. Spannende fase dus. 

Conditie: Down. 
Coaching: de voorbereidingen voor een 
mogelijke trendbreuk nog even vanaf de 
zijlijnpositie gadeslaan. 

TomTom - Bulls verstevigen hun grip 

Langzaam maar zeker worden de 
contouren van een stijgende trend 
zichtbaar. Niet alleen een serie hogere 
toppen en hogere bodems, maar ook 
koersvorming boven een fier opkrullende 
gemiddelde lijn getuigt van een 
aanzwellende positieve ondertoon. Nog 
even de 10,49 weerstand slechten en 
de stieren zijn los voor een rit naar 11,80. 
Onder in het veld verslappen de bulls pas 
bij koersvorming onder 9+. 

Conditie: Up. 
Coaching: De eerste koopkansen in de 
verse Up conditie dienen zich aan. Boven 
10,49 zijn er additionele kansen. 
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Colruyt - Dubbele bodem (van karton?)

Rond 43+ is een dubbele bodem in de 
maak, maar gezien het feit dat de highs 
van de afgelopen weken maar moeizaam 
worden doorbroken, zou het mij niet 
verbazen als de steun de komende 
weken sneuvelt. Toch mag dat offensieve 
reboundspelers niet weerhouden om te 
anticiperen op een rit richting 50. Zij moeten 
alleen strak blijven navigeren en scherp zijn 
op signalen van verzwakking. Zolang de 
swingteller nog in de plus staat, gaat het 
voordeel immers nog naar de bulls. 

Conditie: Support.
Coaching: offensieve reboundspelers kunnen 
bescheiden meespelen voor een rebound 
richting 50 zolang de swingteller positief 
noteert.

Euronav - SMA steun

Zo zie ik het graag. Een voormalige top die 
steun aanreikt vergezeld van de SMA lijn die 
dienst doet als dynamische steun. Keer op 
keer blijkt een koersgemiddelde een prima 
consensus aangezien de markt regelmatig 
de lijn respecteert. Het lijkt wel of de bulls 
koorddansen. De RSI meet een verbetering 
van het sentiment boven de oversold lijn. Bij 
meer witte candles behoort een rit richting 
11.77 tot de mogelijkheden. Mogelijk dat er 
rond 10,50 nog een hobbeltje ligt, we zullen 
zien. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: er liggen offensieve koopkansen 
voor een rit richting krap 12. Onder 8,50 
verzwakt het beeld. 

WDP - Wanneer een top?

Tja, hangt u deze chart maar weer boven 
uw bed. Hogere toppen en hogere bodems, 
de daily SMA lijn die de candles keurig 
begeleidt en spanningsmeter RSI die de 
grote correcties keurig registreert. Op dit 
moment stijgt de koers hard en is een klim 
richting 30 zichtbaar. Nu nog instappen is 
uiteraard veel te laat, het wordt binnenkort 
waarschijnlijk tijd om wat winsten veilig te 
gaan stellen. De swingteller staat immers op 
+8 en spanningsmeter RSI gaat langzaam 
richting de overboughtlijn. Vooralsnog 
blijven de bulls echter aan de lijn.

Conditie: Up. 
Coaching: wellicht een trailingstop onder het 
weekly low voor lopende koopposities. 

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Steun gesneuveld

GBP/USD - Enige stabilisatie

Vanaf 1,1958 werd een uptrend ingezet, die 
op dit moment wat averij lijkt op te lopen. 
De koers noteert rond 1,3000 waarbij 
vorige week een toename van verkoopdruk 
zichtbaar werd maar deze week is er weer 
een witte candle in de maak. Onder de 
steunzone rond 1,2800 ligt een verdere 
afdaling op de loer. Daar liggen de oude 
bodems en de vlakke SMA lijn. De RSI 
balanceert rond de middenlijn en op het 
Dashboard prijkt de correctiefase. Al met 
al een speelveld dat redelijk inspiratieloos 
blijft met betrekking tot de trendmatigheid.

Conditie: Correctie.
Coaching: een positie aan de zijlijn ter 
overweging.

Euro-Bund future - Adempauze binnen uptrend

Vanaf de steunzone rond 170 werd recent 
een opwaartse beweging gestart die op dit 
moment wat hapert rond krap 175. Enige 
terugval richting krap 173 is toegestaan, 
zonder veel schade toe te brengen aan 
het technische plaatje. Per saldo heeft de 
uptrend voorlopig ruimte tot de voorliggende 
top op krap 179. Pas onder 170 gaat een 
negatieve overgangsfase van start. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen Long 
posities nog 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

Dat schreef ik eerder deze week in de 
technische conditie. De dalende trend is 
nog altijd intact en inmiddels is de steun 
op 1.0879 neerwaarts doorbroken. Dat 
betekent dat er ruimte ligt naar het volgende 
niveau op 1.0340 tevens het laagste punt 
van de afgelopen 15jaar. Wellicht behoort 
een retest van de oude bodems nog tot de 
mogelijkheden, maar dan zal de Euro snel 
wat kracht moeten laten zien. Vooralsnog 
voert de USD de boventoon. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers zoeken naar 
shortkansen.

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 7, 14 februari 2020

Goud - Glans ontbreekt

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 al weer enkele weken rond het niveau. 
De indicatoren draaien nog net niet in de 
min. Bij meer 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 / Correctie
Coaching: onder 1.550 koopposities verder 
afbouwen.

Zilver -  Krijtstrepen

Volatiele bewegingen kenmerken de wat 
chaotische koersontwikkeling van Zilver. 
Grofweg zijn er wel wat krijtstrepen te zetten 
op de chart om het speelveld in hapklare 
brokken te verdelen. We noteren de 50% 
Fibonacci grens die samenvalt met oude 
toppen en bodems rond 17,25. En daarnaast 
de zone rond de bodies rond 18,25. Boven 
18,25 neemt de trendmatigheid wat toe.
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 - Reboundscenario

De zone rond 50/55 is al ruim een jaar een 
belangrijke referentiezone voor BrentOil. 
Regelmatig reikt het gebied steun aan voor 
de oliebulls, waarna weer een periode van 
koersstijgingen aanbreekt. Na kortstondig 
op ‘crisisniveau’ 70+ genoteerd te hebben, 
volgde een terugkeer binnen de brede 
trading range en een afdaling richting de 
steunzone. Daar is nu een Bullish Engulfing 
candle in de maak rond 55 als teken dat 
de bulls terugkeren. Wellicht behoort een 
rebound tot de mogelijkheden. Daarbij ligt 
het target in eerste instantie rond 60. Voor nu 
bekijken of de bulls doorzetten.

Conditie: Down.
Coaching: reboundspelers krijgen offensieve 
koopkansen.

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


