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Objectief gemeten is er sprake van een positieve ondertoon op vrijwel
alle aandelenvelden. De bullenparades ogen gezond, er is voldoende
stijgingsruimte, wat dat betreft is het lekker beleggen met het ‘Groene
Dashboard’ op schoot. Maar leun niet achterover, turbulentie blijft hoog,
hetgeen haarscheurtjes op de chart kan veroorzaken. Twee handen aan het
stuur en tijdig ingrijpen, dat is en blijft het motto voor actieve beleggers.
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 dan ook de
krijtstrepen op uw favoriete charts.
Wekelijks gaan er zes Midkappers of Smallcappers op de analysetafel om geanalyseerd
te worden. Deze week kies ik voor de zes Afondsen uit de AMX index, te weten AirFrance
KLM, Altice, AMG, Aperam, Arcadis en ASMI.
Maar hebben deze titels de A-status wat
technische conditie betreft?
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo
universum heb ik drie titels geselecteerd
die aansluiten op het thema van deze
week. Ik bestudeer trend en sentiment
van Baidu, Colruyt en Nestle. Zij tonen
een groen Dashboard met nog voldoende
stijgingspotentieel. Kijk, lees en oordeel.
Op de intermarket speelvelden zie ik al dan niet
stevige koersbewegingen. Zo zakt EURUSD
verder weg in zijn downtrend, tonen Goud en
Zilver breakout pogingen, consolideert Brentoil
midden in zijn trading range en laat de Euro
Bundfuture een half-mast patroon zien als
pauze in zijn uptrend.

Om een scenario wat betreft toekomstig
koersverloop te completeren, mogen
charttechnische elementen worden
toegevoegd, dat weet u vast wel. Dat is
de subjectieve saus over de objectieve
analyse. Belangrijk ingrediënt van deze saus
zijn de koerspatronen. In de TA Coaching
Rubriek van deze week wil ik kort stilstaan
bij het bestaansrecht van koerspatronen
om vervolgens de zogenaamde ‘half mast’
patronen nader te omschrijven met de grafiek
van Ordina als lichtend voorbeeld hoe je als
actieve belegger hier van kunt profiteren.
Vernieuwde Dashboard Tutorial
U weet ongetwijfeld dat de voeding voor
onze TA coaching wordt geleverd door het
Dashboard Beleggen. Een methode waarmee
trend en sentiment worden gemeten en
de uitkomsten worden omgezet naar een
specifieke conditie met bijbehorende coaching
aanbeveling. Deze condities en coachings
komen geheel objectief middels algoritmen tot
stand. De uitkomsten voor een groot universum
worden dagelijks gepubliceerd. Hoe dit alles
werkt en geïnterpreteerd moet worden, kunt
u lezen in een geheel vernieuwe Dashboard
Tutorial. Klik hier om te openen.
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Haperende bulls

= kans,

= bedreiging

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week de swingteller een tandje hoger
naar +3, maar mogelijk met een zwarte
candle en een licht afvlakkende RSI. De
Up status is valide, maar gaat het lukken
om de uptrend te vervolgen? Of wordt het
tijd voor wat afkoeling richting 620 tot 615
om daar een hogere bodem te plaatsen?
Interessante vragen op het weekveld, de
antwoorden worden vanzelf duidelijker
naarmate de week vordert. Zolang de
candle zwart kleurt, haperen de bulls. Dat is
vooralsnog een duidelijke bevinding.
Conditie: Up.
Coaching: als er daadwerkelijk een zwarte
candle verschijnt, mogen trendbeleggers
pauzeren en zo mogelijk wat winsten
afromen.
DAX® index - Eerst afkoelen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vorige week werd na een periode van
drie maanden schommelen onder het All
time high eindelijk de horde rond 13.600
overtuigend opwaarts doorbroken. De bulls
hebben de ruimte tot circa 14.000 punten,
een projectie van de trading range van de
afgelopen maanden. Mogelijk vindt er eerst
een retest plaats van de oude topzone, in
dat geval komt de uptrend niet in gevaar.
Een hogere bodem rond de daily SMA zone
zou niet misstaan. Op dit moment is er reeds
een zwarte candle in de maak.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities kunnen worden
gehandhaafd door trendbeleggers. Wellicht
een dip benutten voor additionele aankopen.

Bel20 Index - Eerst een terugtest

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 de markt pakte door
en het niveau is overtuigend opwaarts
doorbroken. Het tussenliggende niveau rond
4.200 punten is inmiddels bereikt. Binnen
de uptrend is enige correctie toegestaan
en die wordt reeds zichtbaar. 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.
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Chart Navigator - Indices
EUROSTOXX50® index - High opwaarts doorbroken

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 kantelpunt. 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.

S&P 500® index - Prima uptrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een sterke uptrend kenmerkt de weekkaart
van de S&P, waarbij er regelmatig
nieuwe highs worden neergezet. Binnen
de uptrend zijn beperkte correcties
zichtbaar. Spanningsmeter RSI lijkt wel
wat uitputting te herbergen in de vorm van
een lichte divergentie en dat is wellicht een
waarschuwing. 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 opwaartse
beweging.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers zitten de trend uit,
en kijken uit voor topvorming.

DOW JONES index - Gedegen klim

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na het aantikken van de steunzone rond
28.000 punten, worden inmiddels nieuwe
highs neergezet. De Up conditie blijft
daarbij uiteraard valide op het Dashboard.
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 zolang de
koers boven 29.000 noteert. Een vervolg
van de uptrend is dan 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.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Aalberts - Bulls op stoom

= kans,

= bedreiging

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 valide 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. Wel vinger aan de
pols bij 43+.

ABNAMRO - Druk op de onderkant

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al enige weken wordt door de spelers
een trading range gevormd met 14,90 als
ondergrens en krap 18,00 als bovengrens.
In de afgelopen twee weken wordt de
onderkant van de bandbreedte flink
onder druk gezet. Mede gevoed door de
minstand op de swingteller en de dalende
RSI moeten de bulls alle zeilen bijzetten om
binnen de range te blijven. Als dit lukt ligt
een opleving naar 18,00 in het verschiet. Zo
niet, dan kan de koers rap zakken naar de
12,00 zone.
Conditie: Down.
Coaching: even aanzien of de bulls zullen
overleven. Bij een witte candle zijn er EL
kansen.

Adyen - Topvorming aanstaande

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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?”, zo
besloot ik vorige week mijn commentaar.
Welnu, signalen van topvorming dienen
zich thans aan. Een zwarte candle in
combinatie met een OB downcross in
de RSI geeft een XL conditie op het
Dashboard. Een rondje winstnemingen
waardoor de koers kan zakken naar de
Fibo zone rond 770 tot 730.
Conditie: Up.
Coaching: trendvolgende beleggers
overwegen om deels of geheel hun winsten
te verzilveren.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
AEGON - Grillige bodem onder de sleepkabel

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op het Dashboard prijkt de Down status.
Allen indicatoren staan immers in de min,
ook charttechnisch oogt het allemaal
negatief. Maar er lijkt verbetering op
komst. Deze week reeds swing -8 op de
swingteller, komende week mogelijk +1 als
de koers niet verder wegzakt. Een rebound
naar de SMA op 4+ is dan aannemelijk.
Er moet echter meer gebeuren om het tij
definitief te keren. Vooralsnog overheerst
het proces van lagere toppen en lagere
bodems.
Conditie: Down.
Coaching: voor rebounders worden zo
mogelijk komende week wat kansen
aangereikt.

Ahold - Bulls vervolgen hun upswing

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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”, zo meldde
ik vorige week. Ik hoef hier weinig aan toe
te voegen. Deze week zo mogelijk weer
een witte candle, maar wel met een lange
spriet op de body, dus de bulls moeten wat
terrein prijsgeven. Afkoelen tot 23,00 of iets
lager om daarna weer te bodemen, dat is
de verwachting.
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er
koopkansen zolang de koers boven 22,00
blijft bewegen.
Akzo Nobel - Grillige correctie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het zag er naar uit dat de bulls een nieuwe
upswing zouden starten, maar niets is
minder waar. Ze vallen terug naar de 84+
steunstreep, de correctiefase houdt toch
nog even aan, de beren geven zich nog
niet gewonnen. De RSI stuurt aan op
bodemvorming, dus komende week een
witte candle houdt de bulls in de race voor
een vervolg van de uptrend. Onder 84+
een diepere correctie naar de SMA op 82+.
Al met al een grillige correctiefase.
Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: koopkansen worden uitgesteld nu
de correctiefase een extra staartje krijgt.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Arcelor Mittal - Spannende overgangsfase

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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.

ASML - Bulls blijven scoren

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 zal
aan moeten geven wanneer de kans op
topvorming aanzwelt.De zwarte candle van
deze week is reeds een eerste aanzet.
Conditie: Up.
Coaching: er dreigt topvorming, dus even
strak navigeren als er koopposities uitstaan.

ASR Nederland - Nu eerst een dip

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vorige week kwamen de bulls goed los
van de gemiddelde lijn, zetten meteen de
swingteller op +1 en stoomden direct door
naar de rode lijn op krap 38,00. Maar door
de felle actie staat de RSI boven de OBlijn, 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. Deze week dan ook een
hapering in de bullenparade bij de rode
streep.
Conditie: Up.
Coaching: na een korte afkoeling tot circa
35,00 zijn er additionele instapkansen voor
trendvolgende beleggers.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Trading range configuratie

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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. Buiten de krijtstrepen is meer
vuurwerk te verwachten, dat moge duidelijk
zijn.
Conditie: Up.
Coaching: de bulls hebben iets meer
troeven in handen, dus bescheiden
koopposities zijn gerechtvaardigd.

Galapagos - Bulls lekker op dreef

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 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 verder
voor ons in petto hebben.
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ziet de chart
er uitstekend uit. Hou de handen wel aan het
stuur.
Heineken - Slappe stieren

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Een 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”, zo schreef ik vorige
week. Welnu, de indicatoren wijzen in de
richting van de bulls, maar zij tonen weinig
overtuiging. De 104 rode streep lijkt een
brug te ver, er dreigt een dubbele top als
afzwakking van de uptrend. Even aanzien
of de berendruk wordt opgevoerd.
Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: vinger aan de pols als er
koopposities uitstaan.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
IMCD - Strijd bij de rode streep

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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.

ING - Wat een turbulentie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het wordt beleggers niet makkelijk
gemaakt. De koers wordt flink heen en weer
gezwiept tussen vooralsnog 9,77 steun en
11+ weerstand. Het is zeer de vraag wie als
overwinnaar uit de bus komt. Onder 9,77
dreigt er een downtrend, boven de SMA
op 10+ kunnen de bulls weer een vuist
maken. De indicatoren tonen afwisselend
plussen en minnen, dus die bieden geen
houvast. Het is even niet anders, er komen
heus wel weer betere tijden.
Conditie: Up of Down.
Coaching: een zijlijnpositie is wellicht de
beste optie, wacht op een duidelijk signaal.

KPN - Berentikken verdwijnen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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 de derde witte candle?
Conditie: Down.
Coaching: voor offensieve beleggers zijn er
rebound kansen mits de candles wit kleuren.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
NN Group - Wat een stierenpret

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Onlangs al een eerste poging van de
bulls om verloren terrein terug te winnen.
Deze week wederom een heel spontane
sprong noordwaarts, charttechnisch
een positieve schok waardoor thans
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. Na een dip betere
instapkansen.

Philips - Felle actie en reactie

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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. De candle van
deze week oogt al iets rustiger. Komende
week kan de swingteller naar +1.
Conditie: Resistance / Correctie.
Coaching: komende week zijn er wellicht
weer instapkansen met een vooralsnog
beperkt opwaarts potentieel.

Prosus - Dubbele top?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Mijn recente commentaren waren positief
getint. Terecht, want de candles kleurden
wit, Fibo steun was prima, de rode streep
op 72,45 was het doel voor de bulls. Deze
week raken ze de lijn en prompt vallen
ze terug. Wordt dit een dubbele top als
opmaat voor een dip naar wederom de
65+ zone? Of is dit slechts een adempauze
om binnenkort door te stomen naar hogere
niveaus? Vooralsnog stuurt de markt aan
op een tweede top.
Conditie: charttechnisch positief.
Coaching: vinger aan de pols, bij meer
zwart tegen 72,45 koopposities verkleinen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Stieren stabiliseren

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De weekgrafiek oogt positief, vooral
gevoed door charttechnische elementen
zoals recente bodemvorming midden in het
stijgingskanaal, hetgeen een versnelling
van de trend teweeg kan brengen. De
indicatoren staan stuk voor stuk een
positieve stand, de Up status is valide op
het Dashboard. Nu opstomen naar 56+,
vervolgens naar de bovenkant van het
kanaal rond 60 en dan uitbreken. Zo zou de
route er kunnen uitzien. De kleine zwarte
candle is helaas een kleine smet op de
chart.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities handhaven maar
wel vinger aan de pols bij 56+.

RELX - Bulls aan de leiding

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week een zwarte candle op hogere
niveaus, swingteller 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, maar
deze week wat vermoeidheid tonen in hun
parade. Tijd voor een top en een dip? De
afstand met de SMA lijn mag wat worden
verkleind om daarmee binnenkort weer een
hogere bodem te zien.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden maar hou de vinger aan de
pols. Indicaties van topvorming dienen zich
immers aan.

Royal Dutch Shell - Slappe stieren

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het wil niet erg vlotten met de verwachte
rebound vanaf 23+. De bulls tonen weinig
animo, de kleur van de candle valt tegen,
swingteller in de min, maar de RSI wel in
een bodemstand. Dus de bulls zijn nog niet
verslagen, ze krijgen wellicht nog een kans
om zich te laten zien en horen. Onder de
22,00 is het wel met ze gedaan, dan zullen
de beren genadeloos toeslaan. Al met al
een grillig plaatje, we zullen zien hoe de
strijd zich ontwikkelt.
Conditie: Down.
Coaching: offensieve koopkansen voor
reboundspelers. Een rit richting 25 is het
beoogde doel.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Unibail Rodamco - Downtrend

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Met lange candles wordt voeding gegeven
aan de Down status op het Dashboard.
Koersvorming onder een dalende SMA
lijn, alle indicatoren in een minstand,
steunstreepje op 119,95, beren aan de
leiding. Dat is in het kort mijn commentaar.
Enige positieve op de chart is mogelijk
een hogere bodem op 120,00. Dat moet
komende week worden bevestigd. Dit
zou impliceren dat het speelveld wordt
verkleind.
Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers is er weinig
eer te behalen momenteel.

Unilever - Lastige rode streep

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“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 is de rode streep
op 55+ aangetikt. Met de zwarte candle
die deze week wordt gevormd is wellicht
wat twijfel zichtbaar op het veld of de
horde opwaarts doorbroken kan worden.
Vooralsnog een rem op de rally als opmaat
voor een correctie naar de SMA lijn op krap
52,00. De Up status komt vooralsnog niet
in gevaar.
Conditie: Up.
Coaching: de verkoopdruk rond 55+
mag aanleiding zijn om koopposities te
verkleinen.
Vopak - Weerstand aangetikt

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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. Want
dat is de voorwaarde voor een vervolg van
de uptrend.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen
koopposities aanhouden zolang de Up
status valide is.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 8, 21 februari 2020

Wolters Kluwer - Tijd voor een topje?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“We volgen het stierenpad met warme
belangstelling. Zolang er hogere weekly
lows worden gevormd kan de klim worden
voortgezet”, zo besloot ik vorige week mijn
commentaar. Welnu, lichte haarscheurtjes
worden zichtbaar met twee Doji candles
op rij en de swingteller inmiddels op +9
vorige week. RSI redelijk vlak, dus hooguit
een afnemend momentum. Topvorming zal
moeten worden bevestigd met een solide
zwarte candle.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen hun
koopposities aanhouden, wel ingrijpen als
meer topvorming zichtbaar wordt.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
Half mast koerspatronen
Om een scenario wat betreft toekomstig koersverloop te completeren,
mogen charttechnische elementen worden toegevoegd. Dat is de
subjectieve saus over de objectieve analyse. Belangrijk ingrediënt
van deze saus zijn de koerspatronen. Wat is het bestaansrecht van
koerspatronen? Aansluitend bespreek ik de zogenaamde ‘half mast’
patronen, een specifieke categorie koerspatronen.
Wat is het bestaansrecht van koerspatronen? Waarom mag je als
technische analist gebruik maken van koerspatronen als additionele
informatie voor het bepalen van een marktvisie? Welnu, een van de
veronderstellingen in technische analyse land is het gegeven dat
marktgedrag zich herhaalt. Als beleggers een specifiek koersverloop
herkennen vanuit het verleden, een herkenbaar plaatje dus, dan wordt
er min of meer identiek gereageerd. We weten hoe er in het verleden
is gereageerd, dus gaan we er van uit dat dit herhaalgedrag een
voorspelbaar gedrag is. Veelal is dit zo, maar niet altijd natuurlijk,
we reageren niet 100% identiek, dat zou te gemakkelijk zijn. Wat
dat betreft heb ik een mooie one-liner voor u “De toekomst is een
herkenbare variant op het verleden”. Maar één ding staat vast, met
een koerspatroon in de hand heb je een voorsprong in de financiële
jungle, je kunt de route toch wat beter uitstippelen.
Er zijn drie groepen koerspatronen, te weten omkeerpatronen,
consolidatie patronen en continuatie patronen. Ik wil mij thans
beperken tot een specifieke groep continuatie patronen, de half-mast
koersbewegingen. Deze koersbeweging kenmerkt zich door in eerste
instantie een felle beweging omhoog of omlaag, dan een korte pauze
ofwel interruptie van de bullenparade of het berenspoor, met daarna
nog eens een vrijwel gelijke felle koersbeweging. Begrijpt u de kreet
‘half-mast’? De pauze wordt gehouden halverwege de koersbeweging.
Er zijn drie varianten van de half-masters, te weten de Vlag (parallelle
zigzag beweging), de Wimpel (wig-achtige formatie) en de Pennant
(kleine driehoek). Noemenswaardig is het feit dat het half-mast patroon
altijd tegen de actuele koersrichting in gaat. Kijk maar eens op
afbeelding 2 waar een Falling Flag staat afgebeeld.
12

Koerspatronen.....

Afbeelding 1

Half mast patroon.....“Falling Flag....is Bullish..“

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 8, 21 februari 2020

AirFrance KLM - Midden op het veld
Op afstand gezien overheersen de
contouren van een trading range met
afgerond 8,25/00 als bodemzone en
11+ als topzone. Thans noteert de koers
midden in de range, een relatief veilige
plek, want je kunt dan twee kanten op.
Vlakke SMA en RSI bij de 50 lijn indiceren
weinig animo bij de spelers. Het is even
niet anders, het is uitzien naar een signaal
waaruit blijkt wie overtuigend initiatief neemt
om daarna meer trendmatigheid te zien.
Conditie: Support.
Coaching: een zijlijnpositie lijkt de beste
strategie nu niet duidelijk is wat de spelers
van plan zijn.

Altice - Steile trend
In 2014 ging de koers in een rap tempo van
2,00 naar 6,80, gevolgd door een afdaling
naar 2,00, weg winst. In 2019 gaat de
koers van 2,00 naar 6,80, straks gevolgd
door een afdaling naar 2,00? De markt
herhaalt zichzelf, dus waarom niet? De
indicatoren herbergen meer stijgingsruimte,
maar gezien het ritme van de markt is 6,80
toch wel een belangrijke passage. Bij een
zwarte candle is er meer bevestiging van
topvorming.
Conditie: Up.
Coaching: tijd voor een top dus verzilver
maar wat winst, zo meldt de coach. Bij meer
signalen van topvorming XL overwegen.

AMG - Stilte voor de storm
TIjdenlang was er sprake van een dalende
trend, getuige de serie lagere toppen
en lagere bodems. Enkele weken terug
werd dit proces stopgezet, er volgde een
zijwaartse fase tusen krap 20,00 steun en
24+ tot 25+ weerstand. De koers bevindt
zich nu midden in de range, bovendien
remt de SMA op 24+ de herstelpoging.
Het is afwachten wie uiteindelijk de range
gaat verlaten om een nieuwe trendfase
te starten. Momenteel zijn de troeven
evenredig verdeeld.
Conditie: Support / Rebound.
Coaching: voor trendbeleggers is er thans
weinig te beleven binnen de range. Zij
wachten op een duidelijk signaal.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 8, 21 februari 2020

Aperam - Bulls goed op stoom
In de afgelopen maanden is er technisch
gezien sprake van een klassieke
trendomkeer. In eerste instantie een
dubbele bodem in de downtrend rond
20,00, toen een opleving en breakout naar
28+, gevolgd door een pullback naar de
SMA lijn op 25,75 om deze lijn als nieuwe
steunlijn te testen. Dit laatste gebeurde
twee weken terug, nu wordt de inmiddels
gestarte upswing keurig vervolgd richting
de bovenkant van het stijgingskanaal op 34
tot 36. De RSI raakt reeds de OB-lijn, dus
topvorming loert om de hoek.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen naar
geschikte koopmomenten blijven zoeken.

Arcadis - Wat een enthousiasme
Sinds begin dit jaar laten de stieren zich
uitstekend zien en horen. Een beetje
grillig maar wel positief met her en der
stevige opwaarste stierenstootjes. De RSI
beukt nu tegen de OB-lijn, de afstand
met de SMA lijn is best wel groot, kortom
het enthousiasme mag wat getemperd
worden. Afkoelen naar 21,00 zou prima
passen in het plaatje om daarna de trend
te vervolgen. Voor nu bezien wanneer de
spelers echt bereid zijn te toppen.
Conditie: Up.
Coaching: bij een zwarte candle overwegen
om wat winsten te verzilveren.

ASMI - Nerveuze topvorming
Er wijzigt vooralsnog niet veel in het
technische plaatje, maar de nervositeit
zwelt wel aan, getuige de zebra-achtige
lange candles al dan niet met stevige
spriet. De bulls hangen rond de 120, onder
de steunlijn op 110 moeten zij de beren
toestaan een correctie in te zetten richting
zo mogelijk 100 tot 80. Echter, de ondertoon
is ijzersterk, getuige het verloop van de RSI,
dus de verwachting is dat de mogelijke
correctie mild zal zijn. Niet eerder dan
boven 125 kan de trend worden vervolgd.
Conditie: Up of Correctie.
Coaching: twee handen aan het stuur als er
koopposities uitstaan, topvorming dreigt.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging

week 8, 21 februari 2020

Baidu - Positieve overgangsfase
Lagere toppen en lagere bodems
kenmerkten de weekgrafiek van Baidu
geruime tijd. Eind vorig jaar werd voor het
eerst sinds lange tijd een hogere bodem
geplaatst en recent werd ook de SMA
lijn opwaarts doorbroken, waardoor in
navolging van de prijsaktie ook op het
Dashboard een positieve overgangsfase
van start ging. Zolang de steun op 120+
intact blijft, is het huidige opwaartse patroon
valide en ligt er ruimte voor een rit richting
147.38. Daarboven krijgt de uptrend een
vervolg.
Conditie: Support.
Coaching: trendbeleggers kunnen
koopposities overwegen zolang de koers
boven 120 noteert.
Colruyt - Gematigd positief
Rond 43+ is een dubbele bodem in de
maak. Aanvankelijk werde de highs van
de afgelopen weken maar moeizaam
doorbroken, maar eind vorige week was
er toch verbetering zichtbaar. Deze week
krijgt de opmars geen overtuigend vervolg.
Het risico dat de steun sneuvelt blijft dan
ook nog zeker aanwezig. De swingteller
noteert in ieder geval nog in de plus, dus de
Support conditie is valide op het Dashboard.
Al met al een spannende reboundfase met
potentieel tot circa 50,00.
Conditie: Support.
Coaching: offensieve reboundspelers kunnen
bescheiden meespelen voor een rebound
richting 50 zolang de swingteller positief
noteert.
Nestlé - Hogere bodems
Wat een rit in 2019, met de climax op 113.20
en de dikke zwarte candle. Sindsdien was
het een beetje kwakkelen voor Nestlé al zijn
er sinds eind vorig jaar toch weer hogere
bodems zichtbaar op de weekgrafiek en
gematigd hogere toppen. Geen grote
swings, meer een ‘plateau’ chart, althans
de laatse maanden. Dat neemt niet
weg dat de swingteller keurig in de plus
staat en het Dashboard de Up conditie
herbergt. De bulls hebben ruimte tot circa
113.20. Daarboven is circa 130 het eerste
geprojecteerde koersdoel.
Conditie: Up.
Coaching: wellicht een trailingstop onder het
weekly low voor lopende koopposities.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Afdaling

= kans,

= bedreiging

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Recent sneuvelde de steun op 1.0879
en inmiddels worden lagere niveaus
opgezocht. De Euro verzwakt en de US
Dollar wordt dus sterker. Er ligt ruimte voor
een verdere afdaling naar het volgende
niveau op 1.0340, en dat is tevens het
laagste punt van de afgelopen 15 jaar.
Wellicht behoort een retest van de oude
bodems op krap 1,0900 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.

GBP/USD - Zebragrafiek

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers noteert rond 1,3000 waarbij
er deze week weer wat verkoopdruk
zichtbaar wordt. De candles kleuren
afwisselend zwart en wit. Grofweg liggen
de krijtstrepen op 1,2800 en circa 1,3200
aan de bovenkant. Op het Dashboard zijn
afwisselend de Up en de Correctiefase
valide . 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 - Voorzichtige opmars

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De afgelopen weken haperde de opmars
die vanaf de steunzone op 170 zichtbaar is.
Toch staat de swingteller nog altijd in de plus
als teken dat de bulls in de Bund nog altijd
de boventoon voeren en er worden hogere
weekly lows gevormd. Spanningsmeter RSI
bevestigt de uptrend met standen boven
de 50 zone. 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 aanhouden.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Weerstand opwaarts doorbroken

= kans,

= bedreiging

week 8, 21 februari 2020
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op de weekgrafiek is de uptrend steeds
valide. Er is immers sprake van een
patroon van hogere toppen en hogere
bodems, al verlopen de correctieve fases
wel wat rommelig met flink overlappende
candles en een hoop spikes. De bulls
hebben inmiddels de recente top op 1.619
opwaarts doorbroken. Voor trendbeleggers
met koopposities is dat uiteraard goed
nieuws. De zone rond 1.700 is het volgende
koersdoel.
Conditie: Up.
Coaching: lopende koopposities kunnen
worden aangehouden. Eventueel een trailing
stop onder de laatste weekly lowzone op
1.550.

Zilver - Onstuimig speelveld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Onlangs noteerde ik de 50% Fibonacci
grens die samenvalt met oude toppen
en bodems rond 17,25 en ik noemde
de zone rond de bodies op circa 18,25
met de kanttekening dat boven 18,25 de
trendmatigheid wat toeneemt. Welnu op
het wat chaotische speelveld is thans een
opwaartse beweging zichtbaar richting de
topzoen 19,00. Ik ben vooral benieuwd of
de bulls nu doorzetten of dat het spel weer
leidt tot een flinke spike. Het Dashboard is
in ieder geval positief, daarop staat een EL
vermeld.
Conditie: Up.
Coaching: offensieve trendbeleggers kunnen
proberen een ‘graantje mee te pikken’ op het
wat onstuimige speelveld.
BrentOil future - Bulls veren op

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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 werd vorige week een
Bullish Engulfing candle geplaatst en deze
weken bereiken de bulls reeds de vlakke
SMA lijn, waar heel verrassend wat lichte
verkoopdruk optreedt. Bij een opwaartse
doorbraak is er ruimte tot 65.
Conditie: Down.
Coaching: offensieve reboundposities
kunnen worden aangehouden.
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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 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
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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, ofwel wat geeft het Dashboard aan
signalen af?

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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