
Wilt u reageren? 

Heeft u opmerkingen, vragen, 

suggesties, aanvullingen, wilt u 

reageren? Doe dit dan door een 

email te sturen naar:  

markets@bnpparibas.com

Inhoud  Chart Navigator
Indices en Sectorkeuze     P.  2
AEX® Hoofdfondsen         P.  4
TA Coaching Rubriek        P. 12
Selectie Midkapfondsen   P. 13
Turbo Titels Buitenland      P. 15
Valuta - Obligaties             P. 16
Grondstoffen                      P. 17
Info                                     P. 18 

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

BNP PARIBAS - CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING

De RealTime grafieken in deze 

editie zijn bijgewerkt op 

vrijdagochtend. De slotkoers kan 

de definitieve weekcandle en het 

bijbehorende scenario wijzigen. 

Analyses en coaching: 

Nico P.R. Bakker 

Wouter de Boer 

Twitter: @TheDailyTurbo

www.nicoprbakker.nl

De stieren houden aardig stand op de aandelenvelden, ze weten de beren 
vooralsnog van zich af te schudden. Maar ik zie her en der toch wat uitglijders 
en haperingen. Dit leidt tot het thema “Dreigende topvorming”, ofwel 
aanstaande berendruk als opmaat voor een gezonde correctie en afkoeling 
binnen de trend. Extra alertheid is dan ook gewenst bij actieve beleggers, zij 
laten zich niet verrassen door de beer.  
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Correctiegevaar en winstnemingen 
De bomen groeien niet tot in de hemel. Het 
wordt tijd voor wat correctie en winstnemingen, 
zo lijkt het. Check de charts van uw favoriete 
indices en hoofdfondsen of  er al signalen zijn 
van terugtrekkende stieren en aanstormende 
beren. Binnen welke krijtstrepen wordt 
vervolgens de strijd gestreden?  
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers 
of  Small-cappers de grafiek duiden. Deze 
week kies ik voor Aalberts, Alfen, BESI, 
Brunel, Fagron en PostNL.  Op deze 
charts is topvorming en berendreiging 
duidelijk zichtbaar. Ik bespreek gaarne het 
correctiegevaar aldaar. 
Deze week kies ik uit het BNP Paribas 
Buitenland universum drie titels die aansluiten 
op het thema van deze week, te weten Barco, 
Bekaert en Econocom. Drie grafieken met hun 
eigen signalen van topvorming. Kijk, lees en 
oordeel zelf. De sectorkeuze valt deze week op 
‘Grondstof’ met een verse weekly uptrend.  
Op de intermarket speelvelden zie ik met name 
stabilisatie. EuroDollar toont een zebra chart 
rond 1,20+, Goud probeert te bodemen, Zilver 
stabiliseert in zijn upswing, op het BrentOil 
speelveld zie ik wel bullish vooruitgang, de 
EuroBundFuture verkeert in een negatieve 
overgangsfase. 

Ik neem u mee naar ons Dashboard 
laboratorium waar we in de stille uurtjes werken 
aan verbeteringen en vernieuwingen van onze 
TA publicaties en services. Zo kan ik u melden 
dat we aan een nieuwe service sleutelen, te 
weten de Dashboard Scenario’s. Dit zijn kant en 
klare handelsplannen die we ook op de website 
zullen plaatsen en die u als actieve belegger 
kunt gaan inzetten. Hoe dit er allemaal uit gaat 
zien en wat uw rol wordt, vertel ik graag in de 
TA Coaching Rubriek. Het is een service in 
ontwikkeling, dus nog even geduld, hou de 
pers maar in de gaten. 
 
BNP Paribas Markets Nieuwsflash 
Ook BNP Paribas Markets is steeds druk 
doende met aanpassingen aan podukt- en 
service aanbod. Zo kunnen we thans melden 
dat er BNP Turbo’s beschikbaar zijn op 
Inpost. Er is nog te weinig data om dit fonds 
charttechnisch te kunnen beoordelen. Kijk 
hier om de beschikbare Tubo’s in te zien. Ter 
info een artikel over de beursgang van deze 
nieuwkomer. 
Wist u dat u een portfolio kunt aanmaken 
om daarmee uw uitstaande Turbo posities te 
monitoren? Ga naar BNP Paribas Markets 
Portfolio om een account aan te maken en 
deze handige tool uit te proberen. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=inpost
https://www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/artikel/5211073/inpost-beursgang-amsterdam-webwinkelen-ecommerce
https://www.bnpparibasmarkets.nl/login?ReturnUrl=%2Fportfolio%2F
https://www.bnpparibasmarkets.nl/login?ReturnUrl=%2Fportfolio%2F
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AEX-Index® - Topvorming

Na het Bearish Engulfing patroon drie 
weken terug, volgden twee witte candles, 
geen corrigerende berentikken dus. Deze 
week opnieuw een hogere candle, maar 
kleurt deze wit aan het einde van de week? 
Zo ja, dan houden de bulls hun grip op het 
veld en blijft de 700 punten grens lonken. Zo 
nee, dan hapert de bullenparade midden in 
het stijgingskanaal en loert er een correctie 
om de hoek. De indicatoren staan nog in de 
plus, dus de UP status op het Dashboard 
komt niet direct in gevaar. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden. Bij een zwarte candle wellicht 
wat winst afromen. 

DAX® index - Te veel weerstand

Een hogere bodem werd recent geplaatst 
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. Deze week 
immers wederom een zwarte candle en 
lagere niveaus. Een correctie dreigt en 
nieuwe all time highs worden uitgesteld.

Conditie: Up.
Coaching: de strijd rond 14.131 kritisch 
volgen, pas onder 13.300+ verdere 
verzwakking van de uptrend.

Chart Navigator - Indices     week 7, 19 februari 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Opwaartse trend intact

De chart ziet er per saldo nog prima uit. 
Regelmatig zijn stevige correcties zichtbaar 
en ook deze week verschijnt een bearish 
candle. Toch staat er ook een hoger high 
en is er nog een gematigd opwaarts 
patroon waarneembaar. De steunzone 
ligt rond 3.500+ punten ter hoogte van de 
voorliggende toppen. Er ligt ruimte voor 
een stijging richting krap 4.100 punten, mits 
uiteraard het opwaartse patroon in stand 
blijft. Kortom, 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
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S&P 500® index - 4.000 punten in zicht

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: Oil & Gas - Opmars aanstaande?

Vorig jaar had de belegger niet veel te 
zoeken in de Sector Oil & Gas. Pas richting 
het einde van het jaar verbeterde het beeld. 
Vanaf de bodem op 167 verbeterde het 
beeld voor de sector. Inmiddels is er een 
patroon van hogere toppen en hogere 
bodems zichtbaar, waarbij recent een 
bodem is neergezet op 222+ en een top 
op 261+. Na enige terugval en een test van 
de highs uit 2020 rond 240 lijkt een nieuwe 
opmars nu van start te kunnen gaan, al 
hapert de candle wel wat deze week. Voor 
nu bezien of de sector het in zijn geheel 
beter gaat doen.

Conditie: Correctie / Up.
Coaching: koopposities zijn geoorloofd als 
de swingteller in de plus draait. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 7, 19 februari 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - UP status intact

Na de rappe recente afdaling, volgde een 
snel herstel, waardoor op 3.473 een hogere 
bodem is geplaatst. Deze week volgde 
wederom hoger niveaus, echter er wordt 
toch een zwarte candle neergezet. Op het 
Dashboard staat echter nog gewoon de 
Up conditie, de ondertoon blijft dus positief. 
Zolang de koers boven 3.400 noteert blijft 
de uptrend in ieder geval intact.

Conditie: Up.
Coaching: lange termijn spelers kunnen 
koopposities handhaven. Pas onder grofweg 
3.400 gaat een negatieve overgangsfase van 
start. Hou het opwaartse patroon kritisch in 
de gaten.

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 7, 19 februari 2021

ABNAMRO - Beetje bullenactie

Voorzichtig proberen de bulls boven de 
dalende SMA lijn te kruipen. De overtuiging 
is er echter nog niet. 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, met 
thans dus iets meer troefkaarten voor de 
bulls. Gaan ze die uitspelen?

Conditie: Up.
Coaching: zeer bescheiden koopposities 
zijn gerechtvaardigd, de Up status is immers 
valide. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Vervolg uptrend

De ijzersterke trend wordt prima in stand 
gehouden, 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. De RSI toont wel lagere toppen, 
in tegenstelling tot de koers, dus dat is wel 
een onderhuidse negatieve spanning. Maar 
eens bezien wanneer de beren hun slag 
gaan slaan. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Bulls goed 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 
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 met meer witte candles. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                   week 7, 19 februari 2021

Akzo Nobel - Zijwaarts geschuifel

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 - Stieren aan zijden draadje

Een moeilijke overgangsfase waarin de 
bulls alle zeilen moeten bijzetten om 
de beren van zich af te schudden. Zo 
oogt momenteel de weekchart. Zwarte 
kleefcandles aan de SMA lijn, stieren 
aan een zijden draadje. 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. Zo niet, dan dreigen de 
beren het stokje over te nemen. 

Conditie: Down.
Coaching: de grafiek nodigt thans niet uit 
om koopposities te overwegen. Even aan de 
zijlijn de overlevingsstrijd volgen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Volatiele strijd

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 of Up.
Coaching: even aanzien of de uptrend al 
weer wordt vervolgd, de strijd is volatiel. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 7, 19 februari 2021

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. Maar de beren krijgen 
nauwelijks poot aan de grond, op 31+ 
ligt al weer een groene steunstreep en er 
staan inmiddels weer drie witte candles. De 
Up status is nog niet terug, maar de bulls 
zetten druk op de rode streep op 34,91, zo 
lijkt het. Komende week de swingteller op 
+1 valideert de uptrend. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: voor trendbeleggers ligt de 
chart er goed bij, zij mogen hun posities 
aanhouden, aldus de coach. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Pas op voor de beer

“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”, zo schreef ik vorige week naar 
aanleiding van de stierenstoot die werd 
uitgedeeld. Prompt deze week een reactie 
van de beer, in combinatie met een lichte 
negatieve divergentie op de RSI. Slijpen de 
beren hun messen? 

Conditie: Up. 
Coaching: mogelijk verkleinde posities 
aanhouden. Pas op voor de beer, de 
messen worden geslepen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Grillige topvorming

Wat een spanning en sensatie boven in het 
speelveld. Oranje MRI en zwarte candles 
worden met veel gevoel voor dramatiek 
geplaatst, terwijl de RSI in gevecht is 
met de OB-lijn. Toch wel indicaties van 
aanstaande correctie, teneinde de afstand 
met de SMA lijn te verkleinen. Afzakken 
richting de 200 tot 180 zone zou niet 
misstaan om daar vervolgens een hogere 
bodem te plaatsen. Maar eens bezien of de 
beren hun druk gaan vergroten. 

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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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 7, 19 februari 2021

DSM - Correctie 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. 
Momenteel zijn de beren aan zet, getuige 
de zwarte candles en de swingteller op 
-1. Terug naar de onderkant van de range 
rond 132 lijkt een aannemelijk scenario. 
Wat dat betreft wijzigt er niet veel in het 
charttechnische beeld. 

Conditie: Down. 
Coaching: voor trendbeleggers is er weinig 
eer te behalen. Zij wachten op een uitbraak 
uit de box. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Downtrend valide 

Vorige week werd de opleving abrupt 
afgebroken met een forse berentik waardoor 
de swingteller meteen op -1 sprong, de 
Down status keerde 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. Voor nu staat alles in het zwart 
en rood, dus de beren zijn heer en meester 
op dit speelveld. 

Conditie: Down.
Coaching: short spelers doen goede zaken, 
zij volgen het berenpad. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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’sHeineken - Grillig beeld

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 7, 19 februari 2021

ING - Dappere stierenactie

“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”, zo meldde ik vorige 
week. Voldoende positieve indicaties, waar 
deze week mogelijk een vervolg aan wordt 
gegeven. De uptrend kan worden vervolgd, 
er is ruimte tot 10+, met tussentijds wat 
berengespartel. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers zien de 
verbetering in de technische conditie, zij 
volgen de “Buy the dip” strategie. 

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 Down.
Coaching: het is wachten op een duidelijk 
signaal wie het heft in handen neemt om 
een significante koersbeweging te starten. 

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 - Tijd voor afkoeling

Langzaam maar zeker vergroten de 
beren hun grip. Er is een wigpatroon 
gaande en deze week wordt een zwarte 
candle geplaatst na swing +9, terwijl de 
RSI afbuigt van de OB-lijn. Indicaties van 
topvorming als opmaat voor een afkoeling 
richting zo mogelijk de 45/44 zone, of 
wellicht de SMA op 41+. De indicatoren 
staan nog in de plus, dus de verwachte 
afkoeling wordt puur charttechnisch 
gevoed. Even aanzien dus of de beren 
daadwerkelijk zullen toeslaan. 

Conditie: Up.
Coaching: er dreigt een correctie, hetgeen 
aanleiding mag zijn om koopposities te 
verkleinen of te neutraliseren. 

NN Group - Milde correctie

De gestage en solide uptrend wordt 
tijdelijk onderbroken door een milde 
correctie, zo lijkt het. De swingteller naar 
-5,  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 - Pas op voor topvorming

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: de rode stip wordt geplaatst als 
indicatie van aanstaande topvorming en dus 
winstnemingen. 

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 - Nu eerst een pullback

“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”, 
zo schreef ik vorige week. En zie, prompt 
delen de beren een tik uit, maar dat mag 
worden gezien als pullback, ofwel een 
terugtest van de SMA lijn als dynamische 
trendlijn. De koers mag niet onder de 20+ 
duiken, want dan vervagen de positieve 
vooruitzichten aanzienlijk. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle pullback 
zijn er opnieuw koopkansen voor 
trendbeleggers, 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Bulls hervatten de trend

Na een felle maar korte correctie tot aan 
de 50% Fibo lijn op krap 49, geven de 
bulls te kennen de uptrend intact te laten 
en wederom druk te zetten op de uiterst 
taaie weerstand op 56+. Witte candles, 
swingteller op +1 en een opkrullende RSI 
zorgen voor een hernieuwe UP status op 
het Dashboard. Dat moet de bulls toch 
aansporen om hun aanval kracht bij te 
zetten? Of gaan we binnenkort een dubbele 
top zien? 

Conditie: Up. 
Coaching: er zijn weer koopkansen voor 
trendbeleggers, maar hou de vinger aan de 
pols bij de rode streep op 56+. 

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. Er is geen 
overspannenheid, dus een vervolg van de 
bullenparade is het meest waarschijnlijke 
scenario. Maar eens bezien wanneer de 
opmars van de stier gaat haperen. 

Conditie: Up.  
Coaching: eerder 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 56,00. Beer en 
stier strijden voor de eer, waarbij de bulls 
hun voorsprong dreigen 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 beren houden grip op het veld, want 
er wordt mogelijk 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. De indicatoren bevestigen 
de berendruk, zonder dat er al sprake is 
van een overtuigende trendfase. Maar even 
aanzien wat de spelers voor ons in petto 
hebben. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Bulls aan zet

“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”, zo besloot ik vorige week 
mijn commentaar. En zie, de spelers 
respecteren ‘de wetten’ der technische 
analyse. De bulls zetten mogelijk een witte 
candle neer, swingteller naar +1, de UP 
status keert terug. Nu nog even door de 
17+ weerstand en ze zijn helemaal los. 

Conditie: Up.
Coaching: er zijn nieuwe koopkansen 
richting 17+. Daarboven additionele kansen. 
Dus een ‘twee traps’ strategie. 

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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We zijn druk doende met een nieuwe service voor de actieve belegger, 
te weten Dashboard Scenario’s, ofwel kant en klare praktische 
handelsplannen. Het wordt een mix van offensieve rebound transacties 
tot trendvolgende strategieën, elk met een eigen herkenbare naam. 

Vast stramien 
Elk scenario kent een vast stramien, conform de ‘wetten’ die gelden om 
een verantwoord handelsplan op te tuigen. Elk scenario start met een 
Setup, ofwel de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om tot 
een transactie over te kunnen gaan. Vervolgens is er de trigger, die het 
scenario daadwerkelijk in gang zet. Daarbij mogen de stoploss en de 
profit stop niet ontbreken. De vier elementen van het stramien moeten 
charttechnisch en/of  Dashboard technisch gerelateerd zijn. 

DB Trend Long Scenario (afbeelding 1) 
Een voorbeeld ter verduidelijking, het DB Trend Long Scenario wat in 
de maak is. 
De Setup bestaat uit een B1-T1-B2 configuratie, ofwel een bodem-
top-hogere bodem boven een opkrullende (blauwgroene) SMA lijn. Dit 
vertegenwoordigt het trendlandschap, te weten hogere bodems en 
hogere toppen. 
Vervolgens wachten we op de trigger, in dit geval de start van een 
positieve swing met swingteller op +1 en witte candle. Dan mag een 
kooppositie worden geopend. De stoploss wordt neergelegd op het 
niveau van B2 en de profit stop kan zijn de combinatie OB downcross 
RSI met zwarte candle, danwel swing +9 met zwarte candle. Dit 
zijn twee Exit Long regels uit onze Dashboard Beleggen methodiek. 
Zolang de profit stop niet wordt gehaald, blijft de kooppositie open, 
tenzij de stoploss wordt gehaald die meeschuift naar boven als er een 
hogere bodem (bevestigd door een hogere groene steunstreep) wordt 
neergezet. Zo ben je in staat vrijwel de gehele trend uit te zitten. 

Verzameling scenario’s 
Het is de bedoeling dat we een hele verzameling Dashboard 
Scenario’s gaan opbouwen. Heeft u zelf  een Dashboard gerelateerd 
scenario gemaakt, geef  het aan mij door per email naar btac@
nicoprbakker.nl en ik neem het op in mijn verzameling. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

DB Trend Long Scenario

Nieuwe service: Dashboard Scenario‘s

Uw eigen handelsplan.....

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 71,6 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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Aalberts - Tijd voor afkoeling 

Op moment van schrijven staat er een 
Bearish Engulfing patroon tegen de rode 
streep op krap 42,00, in combinatie met 
swing -1 en een afbuigende RSI. Kortom, 
de beren slijpen hun messen om de koers 
terug te drukken in het stijgingskanaal tot 
circa 35,00. Dan moet blijken of de bulls 
zich kunnen vermannen om de trend een 
nieuwe impuls te geven. Of komt er een 
diepere correctie tot aan de SMA lijn? Voor 
nu de beren volgen met hun corrigerende 
tikken. 

Conditie: Correctie.
Coaching: winsten (deels) afromen en 
wachten op nieuwe koopkansen. 

Alfen - Felle correctie

Al geruime tijd is er sprake van een gestage 
uptrend, getuige het proces van hogere 
toppen en hogere bodems boven een fier 
opkrullende SMA lijn. Onlangs is er getopt 
op 94+, waarna een redelijk felle correctie 
volgde richting de Fibo grid op 64+ tot 
mogelijk 46+. Formeel is een correctiefase 
valide, maar de RSI stuurt mogelijk al weer 
aan op bodemvorming. Bij 64+ geldt ook 
het motto ‘oude weerstand wordt nieuwe 
steun’, een extra bodemelement. Maar 
eens bezien tot hoever de beren reiken. 

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

BESI - Vermoeide bullen

In november vorig jaar werd vanaf circa 
39,75 een rally gestart die met her en der 
wat haperingen uiteindelijk opliep tot ruim 
65. Daar verscheen vorige week een oranje 
MRI candle en deze week een zwarte 
candle. Vermoeidheid bij de bulls, die dan 
ook mogen afkoelen tot aan de Fibo grid 
op  54+ tot 46+. De RSI geeft voeding aan 
de dip door een OB downcross. De afstand 
met de SMA mag worden verkleind, 
waarna de trend weer kan worden 
vervolgd, zo lijkt het.  

Conditie: Up.
Coaching: tijd voor wat winstnemingen, 
voorts wachten op nieuwe koopkansen. 

     = kans,  = bedreiging
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Brunel - Tijd voor een top 

Sinds de corona dip in maart vorig jaar 
werd een proces van hogere toppen en 
hogere bodems gestart. Deze serie zorgt 
thans voor een hogere top bij de rode 
strepen rond 9,25. De RSI raakt de OB-
lijn, de swingteller staat op +7, een mooie 
plek voor de bulls om te pauzeren en een 
correctie toe te staan richting circa 8,50. 
Daarna de druk op de rode zone opvoeren,  
dat lijkt een aannemelijk scenario. Voor nu 
bezien of topvorming doorzet. 

Conditie: Up.
Coaching: uitstaande koopposities strak 
monitoren, er dreigt immers topvorming. 

Fagron - Turbulentie in de box

Al geruime tijd zwiept de koers heen en 
weer in een bandbreedte met 18+ als 
onderlijn en 22+ als bovenlijn. Thans speelt 
de strijd zich af midden in de range en dat 
gaat gepaard met aardig wat turbulentie. 
Beer en stier strijden om de eer binnen 
de box met voor beide partijen evenveel 
kansen. Maar eens bezien wie uiteindelijk 
de koers uit de box kan drukken, want dan 
begint een andere technische fase.

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

PostNL - Bulls naderen de top 

De ondertoon is positief, er worden 
regelmatig volledige upswings neergezet, 
de bulls hebben de regie in handen. 
Komende week kunnen ze wederom een 
upswing afronden, nipt onder de weerstand 
op 3,80, gelijk aan de weerstandzone 
in 2016. Daar toppen als opmaat voor 
een correctie naar 3,20 tot 2,50 zou niet 
misstaan op de chart. De trend als zodanig 
komt nog lang niet in gevaar, dat is pas 
onder 2,21+ het geval. Voor nu het laatste 
staartje van de bullentrip volgen. 

Conditie: Up.
Coaching: er dreigt topvorming, dus vinger 
aan de pols als er koopposities uitstaan. 
Laat u niet verrassen door de beer. 
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Barco - Trendomkeer aanstaande?

Het patroon van lagere toppen en bodems 
dat een groot deel van 2020 kenmerkt, lijkt 
opwaarts te worden doorbroken. Eind vorig 
jaar is er reeds stabilisatie zichtbaar na de 
bodem op 12,59. Het heeft wel wat weg 
van een HS patroon. Hoe het ook zij, er is 
een fractioneel hogere top neergezet en 
het niveau op 19,52 staat nu opnieuw onder 
druk. De weekly SMA daalt nog en noteert 
rond hetzelfde niveau. Bij een opwaartse 
doorbraak komt er ruimte vrij richting 24,54. 
Voor nu bezien of de markt doorzet.

Conditie: Rebound.
Coaching: offensieve koopposities zijn 
mogelijk voor de belegger die wil anticiperen 
op een trendomkeer.

Bekaert - Toppatroon

Een top patroon of een toppatroon? Vanaf 
20 ging de koers van Bekaert als een raket 
omhoog om de laatste weken wat kracht te 
verliezen. Dat is tevens goed zichtbaar in de 
daily SMA die afbuigt. Het momentum loopt 
uit de beweging, zo lijkt het. Desalniettemin 
staat de swingteller nog in de plus en is op 
het Dashboard de Up conditie nog valide. 
Toch is een waarschuwing op zijn plaats. 
Onder 26+ is het namelijk wel gedaan met 
de opwaartse beweging, een afdaling 
richting 20+ ligt dan op de loer. Zover is het 
nog niet. Nu eerst maar kijken of de markt 
de uptrend een vervolg gaat geven boven 
30,62.

Conditie: Up.
Coaching: bij meer topvorming winst nemen.

Econocom - Tussenliggende horde bereikt

De horde rond 3+ is bereikt. De swingteller 
noteert +5 en spanningsmeter RSI heeft 
dynamisch overbought gebied bereikt. Deze 
week een zwarte candle met een spriet 
aan de bovenkant. Die volgt op de flinke 
opmars vanaf 2,50. Wellicht gaan de bulls 
het stokje overgeven, charttechnisch zou 
een afdaling wel mooi in het plaatje passen. 
In dat geval zet ik in op een correctie 
richting grofweg 2,60. Toch is het nog niet 
zover, want wellicht is er slechts sprake van 
wat lichte winstnemingen. In dat geval zijn 
hogere niveaus nog mogelijk. Al met al een 
spannend scenario.

Conditie: Up.
Coaching: bij meer verzwakking wat winsten 
veiligstellen. Trailingstop als alternatief. 

     = kans,  = bedreiging
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EUR/USD - Steunzone 1.2000

GBP/USD - En weer door

Een stevige witte candle siert de chart 
deze week en dus worden er weer 
hogere niveaus geplaatst. De trend is dus 
opwaarts al is er veel overlap zichtbaar. 
Rond 1.4000 ligt wellicht wat weerstand. 
Dat zal de komende dagen moeten blijken. 
Enige terugval is dan niet uit te sluiten. 
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 1.35/36 is daarbij 
belangrijk. Wellicht een trailingstop 
overwegen.

Euro-Bund future - Trading range

De zone rond 176 is neerwaarts doorbroken 
en dat betekent dat een afdaling kan volgen 
richting grofweg 170 als vangnet, met 
als tussenliggende drempel de steun op 
172+. Er wordt nu een brede trading range 
zichtbaar in de lange termijn uptrend die 
beter zichtbaar is op de maandkaart. U 
kunt daarvoor overigens de Chart Service 
raadplegen. Het speelveld komt dan te 
liggen tussen grofweg 170 en 180. Voor nu 
de afdaling volgen.

Conditie: Down. 
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd. Wellicht zoeken naar 
signalen van bodemvorming rond 172+ 
danwel 170+. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

De correctie lijkt op te drogen rond 1.2000. 
Deze week immers weer een candle boven 
het niveau. De oude top dient dus als 
nieuwe steun. Er is nog geen hoger weekly 
high geplaatst op slotbasis, dus volgende 
week moet er nog een tandje bij in de 
waardering van de Euro. Er ligt dan weer 
stijgingspotentieel richting 1.2349. 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 en er volgende week weer hogere 
niveaus worden geplaatst.

Conditie: Up.
Coaching: offensieve koopposities zijn 
gerechtvaardigd boven 1,2000.

   

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, 19 februari 2021

Goud - 1.700 kritisch kantelpunt

Het blijft chaotisch op de chart van Goud. 
Het wil niet erg, de koers bleeft lange 
tijd hangen rond 1.800+, maar zakt nu 
weer verder terug. Er lijkt sprake van een 
gematigd dalingskanaal. Er ligt ruimt voor 
een verdere afdaling richting 1.700. Die zone 
zie ik als kritisch kantelpunt, want daaronder 
gaat wel echt een negatieve overgangsfase 
van start. oor nu bezien hoelang de afdaling 
blijft aanhouden. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Per saldo is er nog wel een gematigd 
opwaarts patroon zichtbaar boven de dailys 
SMA die als prima trendvolgende indicator 
door het speelveld hobbelt. Op 26 lijkt nu 
een hogere bodem in de maak, er wordt 
in ieder geval een spike zichtbaar. Op het 
Dashboard is de Up conditie nog valide. 
Mogelijk kan er weer koers worden gezet 
richting de topzone op 30,00. Volgende 
week moet er dan wel een witte candle 
verschijnen.  

Conditie: Up.
Coaching: offensieve koopposities zijn 
gerechtvaardigd boven 26+. Wellicht wat 
inzoomen en uitwijken naar de daggrafiek.

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 nu er een spike in de candle 
van deze week verschijnt. Een correctie 
brengt in ieder geval niet al te veel schade 
aan het opwaartse patroon. 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: koopposities aanhouden zolang 
de koers in dit ritme opwaarts beweegt.

BrentOil future - Bullish ritme Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Gematigd opwaarts patroon 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? 
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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


