BNP PARIBAS - CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING

Chart Navigator
22 februari 2019

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

Er is een duidelijk verschil tussen de Europese en Amerikaanse
aandelenvelden. De markten aan de andere kant van de grote plas tonen
een overgang naar een positieve trend, terwijl de Europese velden nog in een
reboundfase verkeren. Er is hier een “Touwtrekkerij” gaande tussen beer
en stier met als inzet het opeisen van de regie. Wie aan het langste eind trekt
kunt u zien op de geactualiseerde charts in de nieuwsbrief.
Breken of draaien bij de SMA
Met af en toe wat tegengas van de beren
houden de bulls de touwtjes goed in handen.
Vanaf recente spike-lows zijn mooie rebounds
gaande richting de SMA als dynamische
trendlijn. Kijk op de chart van uw favoriete
indices en hoofdfondsen welke optie de
voorkeur geniet, ‘breken of draaien’.
Ook deze week leg ik zes Midkap- of
Smallcapfondsen op de analysetafel om de
technische conditie te beoordelen. Ik kies deze
week voor AirFrance KLM, BAM, BESI, Boskalis,
IMCD en Volkerwessels. Deze fondsen tonen
mooie stierenritten, maar wanneer komen de
beren in de arena?
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo universum
heb ik drie titels geselecteerd die aansluiten op
het thema van deze week. De keuze is gevallen
op Dieteren, Michelin en Total. We analyseren
trend en sentiment en omschrijven de positie
van beer en stier op deze speelvelden. Waar
schuilen de kansen en bedreigingen?
Op de intermarket speelvelden zijn interessante
bewegingen gaande. EuroDollar blijft hangen
in de 1,13 zone, Goud en Zilver tonen
stijgingsdrang vanaf of nipt boven de SMA,
BrentOil is goed bezig in een upswing richting
de SMA op 70+ en de Bundfuture lijkt te willen
toppen rond 166.

In de Chart Navigator ziet u steevast
weekgrafieken afgebeeld met een vaste set aan
marktlensindicatoren, waaronder de inmiddels
wereldberoemde sleepkabel, ofwel de 55 SMA
lijn, de Simple Moving Average met parameter
55. U ziet hem als blauwgroene lijn over de
chart golven. Dit is de weekly SMA omdat
het tijdvenster de weekgrafiek is. Maar op de
dagkaart staat ook een 55 SMA en die gaan we
toevoegen op de weekkaart als hulplijn. Lees
verder in de TA vraagbaak waar ik een nadere
toelichting geef. Uiteraard bespreek ik ook de
praktische voordelen van deze toegevoegde
hulplijn. Dashboard Beleggen wordt nog leuker!
Beleggen met Technische Analyse
Mijn Dashboard Beleggen methodiek is al
aardig ingeburgerd bij beleggers. Het aantal
gebruikers neemt gestaag toe, meer en
meer actieve doe-het-zelf beleggers zien de
toegevoegde waarde van de Dashhboard
condities en signalen zoals die worden
gevoed door mijn marktlensindicatoren. Voor
beginnende TA beleggers is het best wel lastig
om alles onder de knie te krijgen. Voor hen is
er dan ook een drieluik beschikbaar met een
duidelijke uitleg over de indicatoren en de
Dashboard Setups. Klik TA Tutorials.
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Lichte haperingen

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De negende witte candle op rij in een mooie
V-bodem siert de weekkaart. Maar hoe lang
houden de bulls dit nog vol? Vooralsnog
is de SMA lijn opwaarts doorbroken en
op het Dashboard is de UP conditie weer
valide, aangezien de swingteller boven
de SMA noteert. Er is ruimte voor een
verdere stijging richting de weerstand op
krap 577. Toch lijkt het onwaarschijnlijk
dat de bulls zonder slag of stoot door
kunnen stomen richting de weerstand.
Bij een zwarte candle tonen de bulls
vermoeidheidsverschijnselen.
Conditie: Up.
Coaching: trendvolgende beleggers houden
de vinger aan de pols, zij overwegen bij een
zwarte candle winsten te verzilveren.
DAX® index - Herstel intact

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De index lijkt de zone rond het 38,2%
Fibonacci niveau eindelijk achter zich te
kunnen laten. De herstelfase is derhalve
nog altijd intact. Er ligt potentieel voor een
stijging richting de dalende SMA lijn op
krap 12.000. De indicatoren laten positieve
rangen en standen zien. Voor de swingteller
is het einde van de eerste upswing nabij
nu er +7 genoteerd wordt. Spanningsmeter
RSI nadert de 50 zone en de dynamische
overbought zone ligt daar vlak boven. Enige
topvorming ligt dus nog op de loer, maar
zolang de markt witte candles produceert
ligt een verdere stijging voor de hand.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd
zolang de swingteller positief staat.
EUROSTOXX50® index - SMA binnen bereik

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De verkoopdruk nam recent wat toe, maar
de koers wist toch verder te klimmen en
de herstelfase is derhalve nog intact.
De dalende SMA lijn en de voormalige
bodemzone rond 3.300 punten liggen
binnen bereik. Spanningsmeter RSI noteert
boven de 50 lijn en de swingteller staat op
+6. Het sentiment wordt dus als positief
gemeten en het ligt derhalve voor de hand
dat de rebound verder wordt voortgezet.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: koopposities kunnen worden
aangehouden zolang de swingteller positief
noteert. Bij zwarte candles rond de SMA
wellicht wat winst nemen.
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Chart Navigator - Indices
S&P 500® index - Barrière 2.800+

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De SMA is vorige week opwaarts
doorbroken en op dit moment siert de
negende witte candle op rij de weekgrafiek.
De swingteller noteert inmiddels +6 en
spanningsmeter RSI kruipt boven de 50 lijn.
Er wordt nog geen overspanning gemeten
en zolang er geen zwarte candles zichtbaar
zijn, lijkt de correctie uit te blijven. Wellicht
zorgt de oude topzone rond 2.800 punten
nog voor wat weerstand, maar dat zal de
komende week moeten blijken. Voor nu de
uptrend blijven volgen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden. Bij
zwarte candles wellicht wat afbouwen.

DOW JONES index - Wanneer een top?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls gaan aan de leiding, dat mag
duidelijk zijn. De negende witte candle op
rij, de swingteller op +6 en de RSI boven de
middenlijn. Dat betekent dat de UP conditie
valide is op het Dashboard. Maar loopt
deze stijging in één keer door richting de
weerstand op krap 27.000? Dat lijkt toch
onwaarschijnlijk, maar het zal niet de eerste
keer zijn dat de beurs weet te verrassen.
Beducht op de vorming van een zwarte
candle lijkt het dus prima om de huidige
opwaartse beweging uit te zitten.
Conditie: Up.
Coaching: overweeg koopposities aan te
houden. Wellicht met een trailing stop.

NIKKEI 225 index - Bijna gemiddeld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vanaf de bodem op krap 19.000 punten is
een herstelfase zichtbaar en inmiddels ligt
de dalende SMA lijn in het vizier. De koers
noteert rond de oude bodemzone op krap
21.500. Wellicht dat hier nog wat weerstand
ontstaat. Daarvan zijn nog geen signalen
zichtbaar. De candle kleurt immers wit, de
swingteller telt positief en de RSI heeft de
middenlijn bereikt. Zolang het patroon van
hogere toppen en hogere bodems dat is
ingezet intact blijft, lijkt een verdere klim
aannemelijk.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd
zolang de swingteller positief telt.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Aalberts - Vervolg rebound

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De rebound vanaf de 27,43 groene streep
stuwt de koers naar hogere niveaus.
Swingteller een tandje hoger naar +7 en
de RSI verder opkrullend als bevestiging
van de rebound beweging. Een opleving
richting 33+ tot mogelijk 37+ is een
haalbaar scenario. Maar stagnatie in de
Fibo zone sluit ik ook niet uit. Het is wat
dat betreft wachten op een solide zwarte
candle als indicatie van topvorming.
Mogelijk deze week al iets zwarts.
Conditie: Support (rebound).
Coaching: rebound posities mogen
worden aangehouden, er is nog voldoende
speelruimte voor de bulls.

ABNAMRO - Beren blijven aan zet

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Met deze voortgang verschijnt de
DOWN status op het Dashboard. Als de
candle ook nog zwart kleurt einde week,
dan geldt bovendien een ES coaching
aanbeveling. De steunzone op 19,80 kan
worden opgezocht”, zo besloot ik onlangs
mijn commentaar. Welnu, deze week doen
de beren er een schep er boven op. Ze
drukken de koers in een rap tempo naar
de 19,80 steunzone. Wellicht dat vanaf die
passage een rebound kan starten, hetgeen
dan een dubbele bodem zou opleveren.
We volgen het berenspoor
Conditie: Down.
Coaching: ingenomen short posities
mogelijk wat afromen bij 19,80.

AEGON - Rebound verlenging

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vorige week moest ik nog melden dat
een Down status op het Dashboard een
negatief scenario zou bewerkstelligen.
Maar de bulls revancheerden zich rap en
daardoor kon de voorliggende rebound
worden verlengd. Swingteller terug op
+7 en de RSI op weg naar de 50-lijn. De
Fibo grid is inmiddels bereikt en rond 4,76
tot 4,96 zou getopt kunnen worden om
daarmee de dalende trend te valideren.
Voor nu dus bezien tot hoever de bulls na
een eerdere mislukking kunnen reiken.
Conditie: Rebound (herstel).
Coaching: de rebound verlenging
mag aanleiding zijn voor bescheiden
koopposities.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Ahold - Zebra biedt stabiliteit

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op de weekgrafiek heb ik een
stijgingskanaal ingetekend ter illustratie
van de dominante positie van de stieren.
Maar het lukt hen momenteel niet om door
te stomen naar hogere niveaus. Ik zie een
zebra grafiek in ontwikkeling als stabilisatie
binnen het stijgingskanaal. Eerder dus een
correctie in tijd dan in prijs. Het is even
aanzien wat de spelers van plan zijn. De
ondertoon als zodanig blijft wel positief, zij
het dat deze week mogelijk de swingteller
in het rood springt.
Conditie: Resistance (correctie)
Coaching: koopposities wellicht verkleinen
nu een stabilisatie zichtbaar is.

Akzo Nobel - Felle breakout

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vorige week ging de recent gestarte
rebound over in een breakout beweging.
De SMA werd immers gepasseerd. Deze
week krijgt de breakout een uitstekend
vervolg, waardoor nu als de 79+ top en
weerstand wordt bereikt met de swingteller
op +7 en de RSI bijna bij de OB-lijn. Hoe
nu verder? Nog wat extra witte streepjes
om de upswing af te ronden? Of bij 79+
een zwarte candle als prelude voor een
afkoeling naar 74? De candle van komende
week moet uitsluitsel geven.
Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols bij 79+. Bij
een zwarte candle XL overwegen.

Altice - Moeizaam koersverloop

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er wordt weinig vooruitgang geboekt in het
koersverloop. Al een aantal weken komen
de spelers niet van hun plaats. Resultaat
is een stabilisatie rond 1,80 met steeds
wisselende standen danwel een afvlakking
bij de indicatoren. Steunstreep op 1,50,
SMA weerstand op 2,12, dat zijn momenteel
de krijtstreepjes op het veld. Buiten
deze kantelpunten kan een significante
koersbeweging van start gaan. Zolang
dat niet gebeurt, blijft het kwakkelen en
aanmodderen in een zijwaartse beweging.
Conditie: magere Support.
Coaching: gezien de besluiteloosheid bij de
spelers is een zijlijnpositie te overwegen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Arcelor Mittal - Grillig bodemproces

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vorige week wisten de bulls ternauwernood
de Down status op het Dashboard weg te
poetsen, waardoor thans de reboundfase
toch een vervolg kan krijgen. Dit openbaart
zich als een grillig bodemproces, waarbij
de daily SMA, afgebeeld als stippellijn,
rond 20,00 een belangrijke rol kan spelen.
De weekcandles staan nipt boven de
hulplijn, waardoor een lichte aantrekking
naar 21+ tot 24- tot de mogelijkheden blijft
behoren. Maar eens bezien hoe de bulls de
rebound kracht kunnen bijzetten.
Conditie: Support.
Coaching: het grillige bodemproces
rechtvaardigt een zijlijnpositie.

ASML - Bulls starten een uptrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Bij een slotkoers boven 160 eind deze
week komt de Up status terug op het
Dashboard en is er ruimte voor de bulls om
al zigzaggend op te stomen naar de 190
zone. Dat zijn nog eens vooruitzichten”, zo
schreef ik vorige week. Deze week echter
haperen de bulls enigszins, zij het dat ze
nog wel nipt boven de SMA lijn bewegen.
Veel ruimte hebben ze niet, ze moeten
komende week voldoende opveren vanaf
de SMA lijn om de beren van zich af te
schudden. Al met al een spannende fase.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen aanhaken
bij de rebounders mits de koers boven 160
blijft bewegen.
ASR Nederland - Gematigd positief

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na een dip onder de SMA lijn tot 33,40
kwamen de bulls rap terug. Het was
kennelijk een slippertje, want de candles
staan inmiddels weer boven de SMA met
de swingteller op een +8 stand en een
RSI nipt boven de 50-lijn. De UP status
prijkt dus op het Dashboard, de bulls
genieten het voordeel van de twijfel. De
deur naar 41+ staat op een kier, maar
eens bezien of de stieren de weg omhoog
kunnen vervolgen. Goed om te zien dat
de trendhulplijn (de daily 55SMA) ook een
steuntje in de rug van de bulls is.
Conditie: Up.
Coaching: er zijn koopkansen voor
trendbeleggers in de matige uptrend.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Vermoeide bulls

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vanaf de bodem op 68,00 ging onlangs
een rebound van start tot aan de
gemiddelde lijn op 82+. Dat was de
eerste opdracht voor de bulls. De tweede
opdracht was het zo mogelijk passeren
van de SMA lijn om daarmee een stijgende
trend te starten. En dat hebben ze ook
gedaan. Met een enorme witte candle
reiken ze in een recordtijd tot boven de
92/93 top in september vorig jaar. Maar
deze week vertonen ze vermoeidheid.
Even een stapje terug, zonder dat de verse
uptrend in gevaar komt.
Conditie: Up.
Coaching: enige winst verzilveren is niet
verkeerd, zie uit naar nieuwe koopkansen.
Galapagos - Rust aan het front

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de afgelopen weken komt de koers
nauwelijks van zijn plaats. Dat is in het
verleden wel anders geweest. Nu ontbreekt
trendmatigheid en beweeglijkheid, de koers
stabiliseert netjes boven de gemiddelde
lijn op 87+. De indictoren staan vlak of
iets in de min en bevestigen hiermee de
besluiteloosheid bij de spelers. Het is even
niet anders. We wachten op een duidelijk
signaal uit het veld waaruit blijkt wie initiatief
gaat tonen om de koers van zijn plaats te
drukken.
Conditie: Correctie.
Coaching: gezien de matige bewegingen
is een zijlijnpositie wellicht de beste optie.
Wacht maar op een duidelijk signaal uit het
veld.
Gemalto - Stilstand

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers komt niet meer van zijn plek.
Stabilisatie rond 49,50 in afwachting van
verdere ontwikkelingen. Vanuit technisch
oogpunt is er momenteel geen verantwoord
scenario te schetsen, dat moge duidelijk
zijn. Zolang de koers dan ook blijft
kleven rond 49,50 zal er geen technisch
commentaar worden geschreven.
Geen TA coaching aanbeveling.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Heineken - Bulls op hol

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de dubbele bodem op 76,00
volgde een rappe rit tot aan de 88+
weerstandzone. Een geweldige prestatie
van de bulls die nu moeten beslissen wat
de volgende stap zal zijn. Door omhoog
naar krap 93 om de upswing te vervolgen,
of toppen bij 88+ om daarna af te koelen
tot 84. De RSI stuurt aan op de tweede
optie, dus als er komende week een zwarte
candle verschijnt, is dat het startschot voor
een correctiebeweging.
Conditie: Up.
Coaching: bij het verschijnen van een
zwarte candle overwegen om wat winsten af
te romen.

ING - Rebound en Hoofd-Schouder patroon?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De recent ingezette herstelpoging krijgt
deze week een mager vervolg met een
kleine candle met de swingteller op +6
en de RSI die de OB- en 50-lijn passeert.
Tot hoever zouden de bulls nog kunnen
reiken? Eerdere pogingen werden immers
rap afgestraft. Maar nu zie ik wel dat er
heel voorzichtig een hogere bodem wordt
geplaatst op 10+ en dat zou wel eens de
rechter schouder van een omgekeerd
Hoofd-Schouder patroon kunnen worden.
Fictie of feit? Dat weten we binnenkort. Ik
hou het patroon in de gaten.
Conditie: Support (rebound).
Coaching: rebounders volgen de blauwe
swingteller.

KPN - Stabilisatie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de enorme stierensprong tot 2,80
trok de rook op en wisten de spelers te
stabiliseren rond 2,70. Swingteller thans
op +4 en de RSI licht onder de OB-lijn
bevestigen de rust aan het front. Maar
hoe nu verder? Puur technisch gezien
behoort een rally naar 2,90 of 3,00 tot de
mogelijkheden. Maar een afkoeling naar
2,60 tot 2,41 is ook denkbaar. Laten we
maar uitzien naar een signaal uit het veld
waaruit blijkt voor welke optie de spelers
kiezen.
Conditie: Up.
Coaching: het huidige koersverloop
nodigt niet uit om nieuwe of additionele
koopposities in te nemen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
NN Group - Grillige positieve overgangsfase

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het koersverloop toont de kenmerken van
een stijgende trendfase met zeer veel
turbulentie. Maar ook de contouren van
een trading range zijn zichtbaar tussen 33+
groen en 39+ rood. Een lastig speelveld
met thans de bulls aan zet getuige de
candles boven de SMA, swingteller op +7
en de RSI opverend boven de 50-lijn. De
Up status is valide, dus de bulls moeten in
staat zijn om de bovenkant van de range op
39+ te bereiken. Gaat dit lukken, of wordt er
toch eerder getopt?
Conditie: Up
Coaching: Koopposities mogen worden
aangehouden mits de koers boven de SMA
lijn blijft bewegen.
Philips - Bulls nipt boven de SMA lijn

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het is de bulls onlangs gelukt om de vlakke
gemiddelde lijn opwaarts te kruisen met
de intentie een nieuwe uptrend te starten.
Maar de breakout is niet echt krachtig,
de koers blijft hangen rond de 35,00, nipt
boven de 50% Fibo grens. De swingteller
kan nog even door in zijn plusserie, terwijl
de RSI ruim boven de 50 noteert, dus er is
voldoende stijgingsruimte. Mocht de koers
terugvallen onder de SMA op 34+ dan
vervagen de positieve vooruitzichten.
Conditie: Up.
Coaching: magere koopkansen voor
trendbeleggers, mits de koers boven de
SMA op 34+ blijft bewegen.

Randstad - Einde rebound?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week tonen de bulls enige
vermoeidheid in hun rebound beweging.
Swingteller op +7 met mogelijk een kleine
zwarte candle duidt op stabilisatie onder
de SMA lijn. De indicatoren herbergen nog
wel een verdere stijging, maar topvorming
rond de huidige niveaus is charttechnisch
gezien goed mogelijk. Anders gezegd,
de rebound kan opdrogen als opmaat
voor een vervolg van de downtrend. Niet
eerder dan boven 48+ kan een trendbreuk
plaatsvinden.
Conditie: Support (rebound).
Coaching: rebound posities mogen deels
worden verzilverd nu een hapering optreedt
in de bullenparade.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
RELX - Mooie upswing

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Recent brak de koers boven de 19+ zone
wat maandenlang als weerstandgebied
in het veld lag. De actuele upswing kreeg
hierdoor een stevig vervolg met thans +8
op de swingteller en een RSI nog niet op
OB-terrein. Zoals het er nu naar uitziet
krijgen de bulls de gelegenheid om de
upswing volledig af te ronden om daarna
af te koelen naar 19+ wat dan als nieuwe
steun getest zal worden. Volgende week
dus swing +9, liefst met witte candle en de
RSI dichter bij de OB-lijn.
Conditie: UP.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden. Bij een zwarte candle XL
overwegen nu de upswing bijna klaar is.

Royal Dutch Shell - Bulls aan zet

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er wijzigt vooralsnog niet veel in de
technische conditie van dit fonds. De bulls
zijn aan zet in een dappere upswing als
breakout beweging boven de SMA lijn.
Deze week mogelijk opnieuw een witte
candle, de swingteller een tandje hoger
en de RSI verder omhoog. De Up status
wint aan kracht, met deze voortgang is
binnenkort 29 tot 30 haalbaar, zo lijkt het.
Volgende week wel even oppassen, want
dan staat er +9 op de swingteller, veelal het
moment om te toppen.
Conditie: Up.
Coaching: er zijn koopkansen voor
trendbeleggers mits een stop op 27,00 wordt
aangehouden.
Signify - Topvorming dreigt

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Mocht er dan ook binnenkort een zwarte
candle verschijnen tegen de SMA dan
dreigt er topvorming en dan doemen de
contouren op van een trading range met
24+ als toplijn en 18,90 als bodemlijn”,
zo schreef ik vorige week. Welnu, deze
week kan de zwarte candle verschijnen,
waardoor het geschetste trading range
scenario aan kracht wint, mede gevoed
door de RSI die met een OB downcross
dreigt. De beren kunnen het stokje
overnemen, een afdaling naar krap 19 lijkt
aanstaande.
Conditie: Support (opleving).
Coaching: rebound posities mogen worden
verzilverd nu er topvorming dreigt.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Unibail Rodamco - Beer aan zet

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Onlangs werd de rebound afgerond in
de Fibo zone, waarna er zwarte candles
verschenen om het proces van lagere
toppen en lagere bodems te vervolgen.
Inmiddels staat de swingteller op -2 en
buigt de RSI scherp neerwaarts. De beren
aan zet met de intentie de groene streep op
130+ op te zoeken en mogelijk te breken,
maar dat zien we later wel. Voor nu het
berenspoor volgen richting lagere niveaus.
Conditie: Down.
Coaching: short spelers zien hun kansen
tussen 158 rood en 130 groen.

Unilever - Bulls op weg naar 50

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“De bulls krijgen de gelegenheid de koers
naar de bekende 50+ weerstandzone te
stuwen. Al met al een aardig koersverloop
in een trading range configuratie”, zo
schreef ik onlangs. Ik hoef hier niets aan
toe te voegen, want de bulls stomen
lekker door, nu met wind in de rug van
de swingteller die inmiddels op +3 staat.
Maar eens bezien hoeveel witte candles
er nog bij komen voordat topvorming gaat
plaatsvinden.
Conditie: UP.
Coaching: volgens de spelregels zijn
koopposities gerechtvaardigd. Het is
wachten op een XL conditie.

Vopak - Correctiefase

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Deze week de swingteller naar -1 in
combinatie met mogelijk een zwarte candle
en een neerbuigende RSI sturen aan op
een koersdaling. Het zou kunnen zijn dat
een trading range in de maak is met 45,00
als toplijn en 38,00 als bodemlijn. Voor nu
eerst bezien of de berendruk daadwerkelijk
kan aanzwellen”, zo schreef ik gisteren.
Welnu, de beren drukken door, de
correctiefase houdt aan, de hulplijn op 42+
is in zicht, hieronder ruimte tot de weekly
SMA op 40+.
Conditie: Resistance (correctie).
Coaching: de correctiefase noopt tot enige
terughoudendheid, wachten op nieuwe EL
kansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 8 - 22 februari 2019

Wolters Kluwer - Record regen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met zo nu en dan wat wispelturige
koersbewegingen, houden de bulls
de touwtjes toch stevig in handen. Ze
produceren al weer enkele weken mooie
witte candles, swingteller op +6 en de RSI
ruim boven de 50-lijn. Een prima Up status
zonder overspannenheid, ook al zorgen de
candles voor een recordregen. Er is dus
vrije ruimte voor de bulls. De indicatoren
zullen aan moeten geven wanneer het tijd
wordt voor topvorming met aansluitend een
gezonde correctie beweging.
Conditie: UP.
Coaching: voor trendbeleggers ligt de
grafiek er positief bij.

Chart Navigator - Technische Analyse vraagbaak
Sleepkabel en hulplijn
Op de weekgrafieken in de Chart Navigator staat standaard de
blauwgroene gemiddelde lijn afgebeeld, de 55SMA, als trendvolgende
indicator. Dit is de bekende sleepkabel die inzichtelijk maakt hoe
het is gesteld met trendrichting en trendkracht. Deze 55 SMA meet
dus de weektrend. Maar er is ook een dagtrend die inzichtelijk wordt
gemaakt met de 55 SMA op de dagkaart. Nu blijkt dat het waardevol
is om beide lijnen te volgen om daarmee een tijdvenstersynchronisatie
te bewerkstelligen. Beide lijnen op de weekgrafiek worden zichtbaar
als er naast de 55 SMA een 11 SMA wordt toegevoegd. Die 11 SMA
vertegenwoordigt dan de daily 55 SMA (5x11=55, begrijpt u). Ik noem
de 11 SMA een hulplijn en staat dan ook als stippellijn op de weekkaart
afgebeeld.
Maar wat kun je nu met beide lijnen doen? Wat is de toegevoegde
waarde? Welnu, het blijkt dat je nog beter inzicht krijgt in de trendmatige
bewegingen en daarmee in de bekende Dashboard condities Up, Down,
Support en Resistance.
Zo kun je op de weekgrafiek zien of de weekcandles al boven de daily
SMA staan, hetgeen een bevestiging is van de Support conditie als de
swingteller positief noteert.
In geval van een correctie op de weekkaart zou er al steun gevonden
kunnen worden op de daily SMA, dus dan fungeert de hulplijn als extra
kantelpunt.
En last but not least is het interessant om de crossovers van beide
lijnen te volgen als extra tool in de trendanalyse. Als de hulplijn de SMA
opwaarts kruist, is dit veelal een indicatie dat de actuele uptrend een
vervolg krijgt. Idem in geval van een neerwaartse kruising.
In afbeelding 1 staan hulplijn en SMA lijn afgebeeld op de weekkaart
van de AEX. Dan blijkt dat er een prima rebound gaande is met de
candles tussen de hulplijn en SMA in. Je kunt in een oogopslag zien er
op de dagkaart dus sprake is van een uptrend en op de weekkaart een
rebound beweging tot mogelijk nipt boven de weekly SMA. De dagtrend
komt pas bij 509 of 510 in gevaar.

Sleepkabel en hulplijn

Afbeelding 1 AEX weekgrafiek

Nog betere routebegeleiding...

Afbeelding 2

Kortom, meer en veelal betere routebegeleiding voor trendvolgende
beleggers.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 8 - 22 februari 2019

AirFrance KLM - Bovenkant stijgingskanaal
De koers beweegt al enige tijd in een
stijgingskanaal, ondersteund door positieve
rangen en standen bij de indicatoren.
Deze week wordt er een forse witte candle
bijgeplaatst, waardoor de trendkanaallijn
licht wordt doorbroken, swingteller op
+6 en de RSO fier omhoog. Tegen de
trendkanaallijn wordt veelal getopt, dat de
koers er nu mogelijk nipt boven staat, duidt
op overdreven sentiment. Oppassen voor
topvorming en een dip naar de onderkant
van het kanaal.
Conditie: Up.
Coaching: Bij een zwarte candle overwegen
om koopposities te verkleinen of te
neutraliseren.

BAM - Trendbreuk of niet?
Met een super witte candle wordt de
rebound vervolgd die rond 2,50 is gestart.
Swingteller inmiddels op +8 en de candle
prikt boven de SMA lijn, terwijl de RSI
boven de OB-lijn prijkt. Kortom, erg veel
enthousiasme bij de bulls, hetgeen een
reactie bij de beer kan oproepen. Afkoelen
tot aan of wellicht nipt onder de SMA zou
de volgende stap van de markt kunnen zijn.
Mogelijk eerst nog een witte candle met
swingtellerstand +9 om dan af te koelen is
een alternatieve route.
Conditie: Up.
Coaching: Na een afkoeling zijn er wellicht
betere of additionele koopkansen.

BESI - Toppen tegen de SMA
Na een breed bodemproces rond 17/16 in
de laatste maanden van 2018 kwamen de
bulls van hun plek om te rebounden naar
mogelijk de SMA op 24,50. Thans ziet het
er naar uit dat er nipt onder de gemiddelde
lijn een top wordt geplaatst met 23,60 als
rode weerstandlijn. Swingteller inmiddels
op +7 met de RSI netjes boven de 50-lijn.
Zolang de koers onder de 23,60 noteert,
groeit de kans dat de beren de dalende
trend een vervolg zullen geven. Terug naar
de bodemzone lijkt aannemelijk.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: Bij nog een zwarte candle of
swingteller op -1 mogen rebound posities
worden afgeroomd.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 8 - 22 februari 2019

Boskalis - Breken of draaien
Twee weken terug werd er gebodemd
rond 22,50 waarna de swingteller op +1
sprong om een rebound naar de SMA
lijn te begeleiden. Welnu, zeer rap wordt
de gemiddelde lijn aangetikt en zelfs nipt
gepasseerd. Zou de rebound dan naadloos
overgaan in een breakout richting de rode
streep op 26,45? Gezien de grilligheid
van het koersverloop is dit zeker geen
ondenkbare actie. De indicatoren bieden
de ruimte dus vanuit het ‘breken of draaien’
motto zou gekozen kunnen worden voor de
breekvariant.
Conditie: Up.
Coaching: rebound posities mogen worden
aangehouden. Voor trendbeleggers zijn er
nu ook koopkansen.
IMCD - Weer een hoge top
Voor de tweede maal wordt er een relatief
hoge top geplaatst, hetgeen aanleiding
kan zijn voor het opdrogen van de huidige
bullenparade die inmiddels acht witte
candles op rij kent. Deze week mogelijk
een zwarte candle ter bevestiging van
topvorming. Een flinke stap terug tot aan de
hulplijn op krap 62 (de daily 55SMA lijn) is
goed mogelijk. Daar bodemen biedt weer
EL kansen.
Conditie: Up.
Coaching: als de zwarte candle einde week
er nog staat, dan is een XL te overwegen.

VolkerWessels - Prachtige rebound
Na recente bodemvorming rond
13,00, waarbij een omgekeerd HoofdSchouder patroon werd geplaatst, volgde
logischerwijs een rebound richting de
SMA lijn. Deze week wordt er een zeer
solide witte candle geplaatst die vrijwel de
gemiddelde lijn raakt. Swingteller inmiddels
op +8 en de RSI ruim boven de OB-lijn, dus
het wordt tijd voor een top om daarmee
de dalende trend intact te laten. Voor nu
bezien of de beren daadwerkelijk zullen
toeslaan.
Conditie: Rebound.
Coaching: bij een zwarte candle tegen de
SMA overwegen om rebound posities te
verzilveren.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland (Selectie)

week 8 - 22 februari 2019

Dieteren - Dubbele bodem
Grote swings kenmerken de weekkaart van
Dieteren. Een ruim zijwaarts speelveld is
zichtbaar tussen grofweg 29 en 40+. Nadat
recent een top werd neergezet rond 40+
zakte de koers terug richting het midden van
het veld waar tevens het koersgemiddelde
ligt rond 35. Inmiddels is onder de SMA
rond 32+ een steunzone gevormd en een
dubbele bodem is in de maak. Deze week
een sterke witte candle. Bij een opwaartse
doorbraak van de SMA en de weerstand
rond 35,38 ligt een stijging richting 40+
voor de hand. Onder de steun 32 krijgt de
dalende trend een nieuwe impuls.
Conditie: Down.
Coaching: boven 35,38 zijn koopposities
valide. Onder 32 liggen shortkansen.
Michelin - Sleepkabel onder druk
Lange tijd sierden hogere toppen en hogere
bodems de weekkaart, maar begin vorig
jaar werd getopt op 125+. Na het neerwaarts
doorbreken van de SMA kreeg de dalende
trend meer vorm en een forse afdaling
volgde. Recent werd gebodemd op krap 83,
waarna een rebound van start ging. Thans is
het dalende koersgemiddelde bereikt, vaak
een dynamische weerstand. Het wordt nu
dus ‘keren of passeren’ voor het aandeel. De
swingteller staat positief maar de RSI hint op
topvorming. Al met al een spannende fase.
Conditie: support (herstel).
Coaching: zolang de swingteller positief
noteert kunnen koopposities worden
aangehouden.

Total - Bulls aan zet
De bulls moeten komende week hun kracht
laten zien. Dat is de conclusie als we naar
de weekkaart van Total kijken. De afdaling
van 56+ naar krap 45 is afgerond en de
rebound gaat over in de UP conditie op
het Dashboard. Rond 50 liggen er nog
wat oude bodems die mogelijk voor wat
weerstand zorgen, maar alles bij elkaar
staan alle signalen op groen, ook volgens
de indicatoren. De bulls moeten nu dan
wel doorzetten en meer witte candles laten
zien. Een rit richting 56+ behoort dan tot de
mogelijkheden.
Conditie: UP (overgangsfase).
Coaching: Koopposities zijn valide zolang
de swingteller positief staat.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Euro wint aan kracht

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers beweegt al maanden tussen
grofweg 1,12+ en 1,1500 waarbij enkele
uitschieters zichtbaar zijn, maar de
trendmatigheid ontbreekt dus al geruime
tijd. Deze week wordt er een witte candle
geplaatst boven de steunzone als teken dat
de Euro wat aan kracht wint. De indicatoren
noteren negatief, dus al met al een wat
rommelig charttechnisch beeld. Op dit
moment is de Dollar het sterkst. Wellicht dat
de steunzone opnieuw als kantelpunt kan
dienen. Nu er een witte candle in de maak
is, lijken de bulls inderdaad terug te keren op
het speelveld.
Conditie: Down (zijwaarts).
Coaching: offensieve reboundspelers kunnen
koopposites overwegen.
GBP/USD - Hulplijn

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een mooi staaltje ‘timeframe integratie’.
Toeval of niet, de 55 SMA die als universele
trendlijn wordt ingezet houdt het speelveld
in haar greep. Aan de bovenkant ketste
de koers af op de weerstandzone en 55
SMA van de weekkaart rond 1.32+ en
vorige week reflecteerde de 55 SMA van
de daggrafiek keurig de steunzone rond
1,2800. Thans wordt het Pond wat sterker
getuige de witte candle, maar het beeld
is niet overtuigend, aangezien de Down
conditie op het Dashboard prijkt. Voor
nu afwachten of 1.32+ weer bereikt kan
worden.
Conditie: Down.
Coaching: bij zwarte candles zijn nieuwe
shortposities mogelijk.
Bundfuture - Lichte topvorming

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een krachtig patroon van hogere toppen
en hogere bodems kenmerkt de weekkaart
van de Bund. De SMA en de steun liggen
ver weg, dus de kans op topvorming lijkt te
groeien, en de koers stabiliseert nu er een
tweede zwarte candle op rij wordt gevormd
rond 166+. Spanningsmeter RSI geeft
tevens een waarschuwing en draait vanuit
overbought gebied. De swingteller telt nog
positief en nadert het einde van de up serie.
Al met al wordt het nu toch oppassen voor
de bulls.
Conditie: UP.
Coaching: koopposities kunnen nog worden
aangehouden. Bij meer verkoopdruk winsten
mogelijk afromen.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Vervolg uptrend

week 8 - 22 februari 2019
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vanaf de bodemzone op krap 1.200 is
een sterke rit zichtbaar. Na het opwaarts
doorbreken van de SMA lijn werd de
UP conditie valide op het Dashboard.
Het patroon van hogere toppen en
hogere bodems heeft ruimte richting
de weerstandzone rond 1.400, maar
thans hapert de opmars enigszins. De
swingteller noteert in de tweede upserie en
spanningsmeter RSI staat in overbought
gebied. Kortom, de bulls hebben nog de
leiding maar enige correctie ligt op de loer.
Conditie: UP.
Coaching: Zolang de swingteller positief
noteert kunnen koopposities worden
aangehouden.

Zilver - Stabilisatie rond SMA

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ter hoogte van de oude steunzone en de
SMA lijn rond 16+ is hapering en stabilisatie
zichtbaar. De candle kleurt nog wit en de
swingteller staat nog positief maar de RSI
lijkt wat af te vlakken onder de dynamische
overbought lijn. Boven 16,20 krijgt de
uptrend een nieuwe impuls, maar onder
15,50 krijgt de dalende trend wellicht een
vervolg, waarbij een afdaling richting de
steun op krap 14 tot de mogelijkheden
behoort. Voor nu dus afwachten hoe de
strijd uitpakt rond het koersgemiddelde.
Conditie: UP.
Coaching: restant koopposities kunnen
worden aangehouden zolang de swingteller
positief noteert.

BrentOil - Rebound intact

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vanaf de bodem op 50+ is een opleving
zichtbaar die rond krap 64 leek te stranden,
aangezien de afgelopen weken een
consolidatiefase zichtbaar was. De koers
wist vorige week opwaarts door te breken
en een sterke witte candle siert de chart.
De weg ligt nu vrij richting de SMA en de
oude bodemzone rond 70+. De indicatoren
noteren in de plus. Kortom een positief
vooruitzicht voor de koers van het zwarte
goud.
Conditie: Support (herstel).
Coaching: koopposities zijn gerechtvaardigd
zolang de candles wit blijven.
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Chart Navigator

Wie is Nico Bakker?

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 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
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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.

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

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.
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bnpparibasmarkets.nl
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.
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