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Na enkele mooie stijgende candles op menig aandelenchart zien we nu lichte 
haperingen in de bullenparade. Tijd voor enige topvorming als opmaat voor 
een correctie, of slechts een “Adempauze” in het stierenkamp om daarna de 
trend te vervolgen? Dat is thans de vraag. Het antwoord zit verborgen in de 
chart, dat weet u. Check de charts waar de krijtstrepen liggen en kom in actie 
waar dat gewenst is. 
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AEX-Index® - Aarzeling in de bullenparade, topvorming aanstaande? 

Deze week een volatiele zwarte candle in swing +8 met de RSI tegen de OB-lijn gedrukt. Raken de 
bulls vermoeid en zijn ze toe aan een pauze? Pakt de beer zijn kans om de index terug te drukken naar 
de 735+ zone? Blijft de zebra grafiek intact waardoor er komende week toch weer een witte candle 
staat? Kortom, het is en blijft spannend op het speelveld, er gebeurt van alles!

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aex
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DAX® index - Haperingen in de opmars

De Duitse index hapert wat, 
er zijn regelmatig sprietjes 
aan de onder- en bovenkant 
van de candles zichtbaar als 
teken van twijfel. Toch noteert 
de koers nog op licht hogere 
niveaus, de uptrend blijft dus 
intact en wordt bevestigd door 
de swingteller. Spanningsmeter 
RSI noteert al geruime tijd rond 
overbought gebied. Zolang de 
zone rond 15.200 overeind blijft, 
kunnen koopposities worden 
aangehouden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Consolidatie fase

Ondanks dat de koers enkele 
weken terug sterk opveerde vanaf 
de weekly SMA lijn, is er sprake 
van een adempauze onder 4.000 
punten. De daily SMA lijn volgt 
de koers nog keurig, maar de 
markt moet nu langzamerhand 
wel gaan laten zien of er nog 
hogere niveaus haalbaar zijn. Er 
is nog wel wat ruimte, maar onder 
de lows ligt een afdaling richting 
3.750 voor de hand. Daaronder is 
een verdere afdaling aannemelijk.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Zebra topvorming

De candles kleuren afwisselend 
zwart en wit op de weekgrafiek, 
toch staan er hogere weekly 
highs en lows op de kaart. 
De upfase blijft dus in stand, 
zolang de koers boven grofweg 
4.200 noteert. Daaronder 
ligt een correctie op de loer 
richting 4.000 punten. De 
indicatoren staan in de plus ter 
bevestiging van de opmars. 
Koopposities kunnen dus 
worden aangehouden. Bij meer 
topvorming rond 4.400 wellicht 
winst nemen.

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/?q=bel20
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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 S&P500 index - Moeizame voortgang

Na de vorming van een hogere 
bodem en het doorbreken van 
de dalende trendstructuur en 
SMA lijn, is ook de zone rond 
4.100 kortstondig opwaarts 
doorbroken. Inmiddels staat de 
koers er weer onder en ondanks 
de positieve overgangsfase gaat 
het dus niet zo makkelijk voor 
de bulls. Wellicht kan de markt 
nog een hogere bodem plaatsen 
boven de 4.000 zone, daaronder 
verslechtert het beeld.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Sector Banks SX7P - Tijd voor een tik terug?

Een flinke beweging is zichtbaar 
voor de sector Banks. Vanaf 
de bodemzome 115 is de 
koers met slechts een enkele 
hapering richting de topzone 
rond 170 gevlogen. Daar kleurt 
de weekkaars nu nipt zwart 
met de swingteller op +8 en 
spanningsmeter RSI al geruime 
tijd in de plus. Het lijkt dus tijd 
om wat winsten te verzilveren op 
lopende Turbo Long posities. 

Bekijk de  BNP Paribas Turbo’s

 NASDAQ index - Strijd om hogere bodem

De dalende trendstructuur werd 
recent opwaarts doorbroken, 
maar de afgelopen weken is er 
ook wat hapering zichtbaar rond 
de weekly SMA. De zone rond 
12.000 punten blijft vooralsnog 
nipt overeind. Pas onder 11.500 
is sprake van een ernstige 
verzwakking. Voor nu bezien 
of de markt bereidt is om een 
hogere bodem te plaatsen.

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/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Nasdaq-100&u=584&cat=Turbo
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Adyen - Flink gezwiep onder in het veld

Met veel gevoel voor dramatiek 
proberen de bulls te overleven 
bij de steunzone rond 1220. De 
koers zwiept erg heen en weer, 
veel turbulentie en weinig trend 
dus. Witte candles zijn gewenst 
om Turbo Long posities te 
overwegen voor koopjesjagers. 
Trendvolgende beleggers laten 
dit fonds vooralsnog links liggen, 
aldus de coach. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Aegon - Bulls vallen toch terug vanaf de 5+ zone

“Bij haperingen tegen 5,20 toch 
maar even oppassen voor een 
extra aanloopje tot 5,0. Of dreigt 
er een terugval naar 4,60? “, 
zo meldde ik vorige week.  Nu 
blijkt dat het toch niet lukt om 
de 5+ zone te betreden om 
daarmee de trend een nieuwe 
impuls te geven. Extra correctie 
dan maar tot aan 4,60, dat eerst 
maar eens bezien. Wacht op 
bodemsignalen voor nieuwe 
Turbo Long kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Stevige uitbraak boven de 28,50 zone 

“Is 30+ haalbaar? Of komen 
de beren terug met een 
tegenaanval? Eerst maar even 
aanzien of er topvorming dreigt, 
dan overwegen om Turbo Long 
posities op te ruimen”, zo besloot 
ik vorige week mijn commentaar. 
Ik hoef hier niets aan toe te 
voegen, zij het dat de 30+ is 
gehaald en de dagchart (check 
onze chart service) wel aanstuurt 
op een correctie naar 29+ tot 
28+. Toch maar wat winsten 
verzilveren dus. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=adyen
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
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
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Akzo Nobel - Bulls in een heftige strijd gewikkeld

 De bulls hebben het moeilijk, ze 
moeten alle zeilen bijzetten om 
te kunnen overleven. Het Bearish 
Engulfing patroon van deze week 
is weer een vervelende berentik, 
maar de oplopende steunlijn en 
de zwarte kleefcandle aan de 
SMA houden hen vooralsnog in 
de race. Maar eens bezien of 
ze komende week los kunnen 
komen boven de SMA, dan zijn 
er weer koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal -  Bulls in steil stijgingskanaal

Charttechnisch is er van alles 
aan de gang. Hogere toppen 
en hogere bodems in een smal 
stijgingskanaal, deze week 
een aarzelende candle aan de 
onderkant van het kanaal, 26,50 
als mooi kantelpunt onder in het 
veld en 29,75 als eerste hobbel 
boven in het veld. Alles met 
elkaar een positief ogend plaatje, 
charttechnische koopkansen 
voor de liefhebbers, mits de 
candles wit kleuren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Mooie bullenparade, pas op voor topvorming

Met veel gevoel voor dramatiek 
proberen de bulls er nog wat 
koersstijgingen uit te persen in 
swing +7. Breder gedefinieerd is 
er volatiele topvorming gaande 
in de 325-340 zone als opmaat 
voor een correctie richting de 
Fibo grid op 299+ tot 274+, best 
wel veel correctieruimte. Dit alles 
wordt charttechnisch gevoed, de  
swingteller kan komende week 
naar -1. 

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=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1447&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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 ASML - Mooi trendplaatje, maar nu wel een adempauze

Zowel subjectief als objectief zijn 
de signalen positief. Ik zie hogere 
toppen en hogere bodems 
binnen een stijgingskanaal, maar 
ik zie ook enige vermoeidheid 
bij de stieren nu er een rode 
streep verschijnt op 638+ 
en de swingteller in de min 
schiet. Behoefte aan een extra 
aanloopje? Bodemen bij 580 
biedt weer koopkansen. Voor 
nu mogelijk wat koopposities 
neutraliseren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

BESI - Bulls schieten weg

Met een enorme sprong 
voorwaarts vervolgen de bulls 
hun weg omhoog. Nog even en 
het 80-koersdoel wordt bereikt. 
Komende week swing +8 met 
een RSI tegen de OB-lijn, dus 
blijf waakzaam op topvorming. 
Bij een eerstvolgende zwarte 
candle dan ook overwegen 
om Turbo Long posities te 
neutraliseren. Geniet nog even 
van de mooie rally. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

DSM - Stabiel onder de SMA lijn, weinig inspiratie bij de spelers

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop. Zijwaarts onder 
de SMA tussen 113+ steun 
en 125+ weerstand, dat is het 
charttechnische beeld. Geen 
interessant koersverloop, wacht 
maar op een uitbraak uit de 
range, dan zijn Turbo posities te 
overwegen, aldus de coach. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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=1629&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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
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Gaat het de bulls eindelijk lukken 
om weg te lopen van de SMA 
lijn en de dalende toppenlijn 
te slechten? Het ziet er wel 
naar uit gezien de candle van 
deze week en de plusstanden 
bij de indicatoren. Als het 
lukt om boven 90+ te blijven, 
dan is een rally naar 102+ het 
meest waarschijnlijke scenario. 
Voor trendbeleggers zijn er 
anticiperende koopkansen. Pas 
wel op voor een pullback, de RSI 
stuurt hier op aan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Bulls breken verder uit

IMCD - Rode zone is lastig

Het lukt maar niet om boven 
de rode zone rond 157+ 
te breken. Deze week een 
felle berentik, waardoor de 
swingteller op -1 springt en de 
DBS in correctiestand draait. 
Zou de SMA lijn de bulls in de 
race houden, of dreigt er een 
trendbreuk? Komende week 
moet dat blijken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Exor - Bulls goed op dreef in het stijgingskanaal

De korte koershistorie toont  
hogere toppen en hogere 
bodems, dus de ondertoon is 
positief. Mits de koers boven 
73,00 blijft bewegen is een 
vervolg van de bullenparade 
richting wellicht 80+ het meest 
waarschijnlijke scenario. Een 
mooi vooruitzicht voor hen die 
koopposities  hebben uitstaan.  
Zij houden de groene en rode 
krijtstrepen in de gaten.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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/?underlying=EXOR&u=16928&cat=Turbo
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KPN - Bulls zijn toe aan een pauze 

De breakout beweging boven de 
SMA lijn wordt vervolgd met een 
licht hogere candle, maar wel 
zwart in swing +8. Adempauze 
of start correctie, dat is de vraag.  
Even terug naar de SMA op 3+ 
zal de trendomkeer valideren 
en een serie hogere toppen 
en hogere bodems teweeg 
brengen. Wacht dus maar op de 
pullback om dan koopposities te 
overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

NN Group - Bulls verslappen, komt er een dubbele bodem? 

De rebound in het dalingskanaal 
loopt averij op, de beren delen 
een gevoelige tik uit. Zou 38+ 
als steun blijven liggen? Zo ja, 
dan mogen we uitzien naar 
een dubbele bodem. Zo nee, 
dan dreigt er een koersval naar 
35 en lager. Komende week 
moet blijken of de bulls zullen 
overleven of niet. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ING - Volatiele strijd in de 13+ zone

Charttechnisch ziet het plaatje 
er positief uit, maar ik zie wel wat 
stuiptrekkingen bij de bulls. Het 
momentum loopt uit de grafiek, 
de RSI laat dat zien. Tijd voor 
een top en een dip naar de 
11,50 tot mogelijk zelfs de 10,00 
zone, om daarna de trend te 
vervolgen, zo luidt het scenario. 
Deze week mogelijk een klein 
Bearish Engulfing patroon, dat 
past wel bij topvorming. Deels 
winsten verzilveren is dan ook de 
overweging. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

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
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=404&underlying=ING&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’s

Philips - Lichte hapering in de rebound

“De rebound blijft valide zolang 
de koers boven circa 15,00 
noteert. Maar eens bezien tot 
hoever de bulls kunnen reiken. 
Blijf alert want de RSI stuurt aan 
op topvorming”, zo meldde ik 
onlangs. Er verschijnt nu ook een 
rode streep op 16,86, dus de 
weg omhoog wordt geblokkeerd. 
Einde rebound en vervolg 
downtrend? Wellicht raadzaam 
om wat reboundposities op te 
ruimen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Prosus - Correctie in volle gang

Deze week een vervolg van 
de correctie getuige de lagere 
candle met de swingteller op 
-3. Er kan gecorrigeerd worden 
tot aan de Fibo grid rond 64+ 
of 60+. Overweeg Turbo Long 
posities verder af te bouwen 
en te wachten op nieuwe 
koopkansen op lagere niveaus. 
Het is uitzien naar een hogere 
bodem, uiteraard boven de SMA 
lijn. 

Randstad - Flink gespartel met aanzwellende berendruk

“Charttechnisch is er ruimte 
voor een correctie tot aan de 
Fibogrid op 54+ tot zelfs 50+. 
Even afkoelen om daarna 
de trend te vervolgen. Hou 
de topvorming in de gaten 
als er Turbo Long posities 
uitstaan”, zo schreef ik recent. 
De correctie wordt deze week 
bevestigd met de swingteller 
op-2. Turbo Long posities verder 
afbouwen en wachten op nieuwe 
koopkansen......

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=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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RELX - Wat een volatiliteit, bulls spelen hun troefkaarten uit. 

De bulls gaan ook deze week 
flink tekeer om de koers 
noordwaarts te stuwen. Wat 
een dramatiek op het veld, 
spannende strijd richting de rode 
streep op 29+ met thans de RSI 
tegen de dynamische OB lijn. 
Wat gaan de bulls daar doen? 
Keren of passeren? Komende 
week moet duidelijk worden wat 
zij gaan doen. Bij een zwarte 
candle toch maar even de Turbo 
Long posities opruimen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Shell PLC - Bulls goed op dreef, maar zijn ze toe aan een pauze? 

De ondertoon is positief, ook 
goed ondersteund door positieve 
indicatoren. Charttechnisch zie 
ik een duidelijke verbetering, de 
bulls houden een serie hogere 
toppen en hogere bodems 
in stand. Maar ik zie ook een 
dappere strijd bijde 28,70 rode 
streep, wat een turbulentie 
aldaar. Even oppassen als er 
komende week een zwarte 
candle verschijnt, dan zijn de 
bulls toe aan een pauze. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Signify - Rebound droogt op, of gaan we een trendbreuk zien? 

De opleving binnen de 
downtrend lijkt te stranden tegen 
de SMA lijn op 34+. Hervatting 
van de dalende trend  is 
aannemelijk, tenzij de bulls met 
een solide witte candle boven 
de SMA prikken. Ze geven in 
ieder geval niet makkelijk op 
getuige de witte candle van deze 
week.  De DBS geeft wisselende 
signalen door, hetgeen de 
nervositeit bij de spelers 
weerspiegelt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=relx
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=shell
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9538&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 8, 24 februari 2023

Unibail Rodamco - Nu eerst een pullback om het H&S patroon af te kunnen maken

Het Hoofd-Schouder patroon 
ontwikkelt zich gestaag. De 
spelers zijn toe aan de volgende 
fase en dat is een retest naar 
de SMA lijn rond 56+. Daar 
bodemen zal de trendomkeer 
valideren en de bulls aansporen 
om op te stomen naar de 70 
zone, het koersdoel van het H&S 
patroon. Na een succesvolle 
pullback zijn er koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Bulls vervolgen hun parade

“Met alle indicatoren in de plus 
moet het lukken om komende 
weken op te stomen naar de 
krap 50,00 zone met daarna 
mogelijk door naar de bovenkant 
van het stijgingskanaal. Positieve 
verwachtingen zolang de koers 
boven 45+ beweegt”, zo schreef 
ik vorige week. Ik hoef hier niets 
aan toe te voegen, kijk zelf maar. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

UMG - Bulls licht vermoeid

De ondertoon is positief maar 
ook wat onrustig. De krap 
24,00 rode streep zorgt voor 
wat haperingen, daarboven ligt 
op 24,59 een beer te loeren. 
Swingteller in een minstand, 
dus er lijkt getopt te worden om 
daarmee de bovenkant van een 
mogelijke trading box te vormen. 
De onderkant van de box ligt 
op 17,50. Tussentijds wat winst 
nemen als er Turbo Long posities 
openstaan is de overweging. 

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/?q=universal music group
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 8, 24 februari 2023

 
Hoe kunt u verantwoord een klein account opbouwen? Mits goed 
gebruikt zijn Turbo’s niet risicovol maar heel nuttig. Daarbij hoeft het 
niet uit te maken of  u hefboom 2 of  5 gebruikt. Waar het om draait 
is uw positiegrootte ten opzichte van uw gekozen risico per positie. 
Onderstaand een rekenvoorbeeld waarbij we rekenen met een account 
van slechts 5.000 euro en 0,5% risico per trade, dat is 25 euro. U kiest 
daarna een positiegrootte waarbij u niet meer dan 25 euro verliest. Bij 
een risk/reward van 3 is het winstdoel 3 keer zo groot, dus 75 euro.  
Een rekenvoorbeeld: 10 trades, hitratio 40% en een risk/reward van 3.  
Slechts 40% hitratio maakt op 10 trades: 4 keer winst en 6 keer verlies. 
Winst: 4x75 =300 euro. Verlies: 6x25=150 euro. Totale winst: 150 euro. 
Dat is al 3% rendement na slechts 10 trades (exclusief  transactiekosten 
en slippage, maar het gaat nu om het cijfermatige principe). Het 
voorbeeld geeft aan dat het helemaal niet nodig is om 2% risico te 
nemen of  80% hitratio te halen. Hoe hoger uw gemiddelde winsten, hoe 
lager de hitratio mag zijn. Het draait dus om de verhoudingen tussen 
gekozen risico, hitratio en risk/reward. Hefboom is dan niet relevant, 
uw risico staat immers van te voren vast en de positiegrootte is daarop 
afgestemd. Een Turbo geeft daarbij door de lage investering juist de 
mogelijkheid om ook titels met een hoge aandeelwaarde te kunnen 
kopen. De voorwaarde is wel dat u een gestructureerde aanpak gebruikt. 
Ik geef  u daarom twee handelsplannen om te onderzoeken.  
1. Trendmatige setup: A) Er is sprake van een correctie op de 
weekgrafiek na plaatsing van een hogere top. B) Op de dagkaart is de 
correctie ten einde en draait de swingteller in de plus: een Entry Long is 
mogelijk met een stop onder de bodem. Het target op 3 keer uw risico.  
2. Zijwaartse setup: A) Er is sprake van een tradingrange op de 
weekgrafiek. B) Een recente bodem is getest, de koers noteert weer 
boven het niveau, een ‘failure’. C) Op de dagkaart draait de swingteller in 
de plus: een Entry Long is mogelijk. Stop en target volgens verhouding 1 
tot 3 met een bijpassende positiegrootte. 

Kortom, als u gedisciplineerd handelt, zijn trades goed te plannen naast 
een druk bestaan. Met kleine verliezen, drie keer grotere winsten en 
slechts een lage hitratio is toch een prima rendement te behalen. (WdB)

1. Trend (boven) & 2. Zijwaarts scenario (onder)

Een klein account opbouwen met Turbo‘s, enig rekenwerk voor de actieve belegger

Wolters Kluwer - Bulls nu goed op stoom

“Zolang de koers boven 96+ 
noteert, krijgen de bulls de 
gelegenheid de uptrend nieuw 
leven in te blazen richting de 110+ 
zone of hoger. De DBS indicator 
rechtvaardigt het aanhouden 
van Turbo Long posities”, zo 
schreef ik vorige week. En zie, de 
bulls breken uit, ze bewegen op 
‘uncharted territory’, ze zijn nog 
nooit zo hoog geweest. Voor nu 
bezien wanneer er getopt gaat 
worden.   

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

Op maandag 20 maart a.s. om 19:30 uur staat het BB&B 
WEBINAR gepland, de TA coaching sessie voor de 

middellange termijn trendvolgende belegger, op zoek naar 
coaching en inspiratie. Waar schuilen thans de kansen en 
bedreigingen? Waar kun je als trendbelegger scoren? Hoe 

is het gesteld met trend en sentiment? Doe mee!

             Klik hier om u aan te melden 

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
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/e5044735-d9a4-4843-b2ce-ecd9510f6fc2
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/f6d6b9f6-643a-4b9f-939c-4bff7dbfbc98
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Aalberts - Tijd voor een top

De bulls vervolgen hun rit 
richting de rode streep op 49+ 
in swing +8. U raadt het al, 
komende week swing +9 tegen 
de weerstand kan een hapering 
betekenen in de opmars als 
opmaat voor topvorming en 
correctie. De RSI staat al enige 
weken boven de OB-lijn, dus een 
OB-Downcross lijkt aanstaande. 
Bij een zwarte candle volgende 
week dan ook overwegen 
om Turbo Long posities te 
verzilveren. 

ABN AMRO Bank  - Hoog tijd voor wat afkoeling

In een rap tempo omhoog tot 
krap 17,00, MRI candles, deze 
week een Bearish Engulfing 
patroon en een OB-Downcross 
bij de RSI. Bovendien de 
swingteller op +8. Prima 
indicaties voor topvorming 
met aansluitend een correctie 
naar de Fibo grid op 13,80 tot 
11,80. Winsten al dan niet deels 
verzilveren op uitstaande Turbo 
Long posities ter overweging. 

AirFrance KLM -  Trendomkeer in de maak

Spanning en sensatie op dit 
speelveld. Thans is een breakout 
beweging gaande, de eerste 
stap in een nieuwe uptrend. Met 
de swingteller op +8 en een 
OB stand bij de RSI wordt het 
tijd voor de tweede stap, ofwel 
een pullback naar de SMA lijn 
op 1,55 om de trendomkeer te 
valideren. Na een succesvolle 
pullback zijn er koopkansen voor 
trendvolgende beleggers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=aalberts
lmhttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=abn amro
lmhttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=air france-klm


14

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Turbo’s zijn 
complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail 
beleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge 
risico op verlies kunt permitteren.

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 8, 24 februari 2023

Alfen - Dubbele bodem als opmaat voor een rebound

Een dubbele bodem op 74+ in 
de maak als afzwakking van de 
downtrend en een mogelijke 
start van een rebound richting 
de SMA lijn en bovenkant van 
het dalingskanaal. Een rit van 
74+ naar 92+, dat is het meest 
waarschijnlijke scenario. Een 
aantrekkelijke propositie voor 
korte termijn koopjesjagers die 
met Turbo Long posities overweg 
kunnen. 

AMG - Er dreigt een trading range binnen de uptrend

Het lukt de bulls deze week 
niet om uit de consolidatie te 
breken boven 38,40. Een flinke 
berentik kan aanleiding zijn om 
een trading range te vormen 
tussen 38,40 en krap 33,00. Dit 
alles speelt zich nog af binnen 
het stijgingskanaal, dus de 
ondertoon blijft positief, maar 
zwakt nu dus wel enigszins af. 

Aperam - Klassieke trendomkeer

Recent een uitbraak boven de 
SMA lijn, gevolgd door een 
korte pullback met daarna 
hogere candles met deze 
week de swingteller naar +2. 
Anders gezegd, een klassieke 
trendomkeer met momenteel 
alle indicatoren in de plus. 
Mits de koers boven 33+ blijft 
bewegen, is er stijgingsruimte tot 
41+ en zelfs 50+. Koopkansen 
voor trendvolgende beleggers 
derhalve. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

-fithttps://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=alfen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=amg
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q= aperam
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Vinci - Signalen van topvorming

De langdurige zijwaartse fase 
werd begin dit jaar opwaarts 
doorbroken. De uitbraak heeft 
de zone rond 110 bereikt waar 
nu enige topvorming zichtbaar is. 
Een correctie ter validatie zou niet 
misstaan. De komende weken 
moet blijken of er een afdaling 
wordt ingezet. Spanningsmeter 
RSI noteert alvast een downcross 
als teken van verlies van 
momentum. Het is mogelijk 
raadzaam Turbo Long posities te 
verzilveren.

Volkswagen (VOW3) - Momentum opwaarts gericht

De dalende trend in Volkswagen 
is recent opwaarts doorbroken. 
Bij de afdaling was sprake van 
een halvering in de koers van 
grofweg 200 naar 100. Inmiddels 
is de koers echter al weer 
flink opgeklommen en noteert 
rond 130. Het momentum is 
opwaarts, spanningsmeter RSI 
staat logischerwijs overbought 
en de DBS kleurt groen. Turbo 
Long posities blijven derhalve 
gerechtvaardigd.

Zalando - Bijna rijp voor koopjesjacht

Wat een mooi plaatje voor 
Zalando. Het langdurige 
patroon van lagere toppen en 
lagere bodems werd begin dit 
jaar doorbroken. Er is recent 
getopt op 45+ en inmiddels is 
een correctie ingezet richting 
de voorliggende top en SMA 
zone. Zodra de pullback 
opdroogt liggen er kansen voor 
achterblijvers en koopjesjagers. 
Zalando kan dus op de watchlist 
voor een aanstaande Turbo Long 
bij signalen van bodemvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=vinci
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=volkswagen
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=zalando
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 8, 24 februari 2023

GBP/USD - Tussen hoop en vrees

De koers beweegt al enkele 
maanden tussen 1.1840 
en 1.2450. Inmiddels is er 
verkoopdruk zichtbaar en 
is er koers gezet richting de 
steunzone 1.18+ waar een iets 
hogere bodem werd geplaatst. 
Vooralsnog blijft het beeld 
bewegelijk met een lichte 
voorkeur voor een afdaling. Voor 
nu bezien of de beer doorzet in 
het valutapaar. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

EUR/USD - Dollar blijft sterker

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De Dollar wordt weer sterker. 
De voorliggende topzone rond 
1.07 is neerwaarts doorbroken. 
De indicatoren bevestigen in de 
min, een downcross in de RSI 
is zichtbaar op de weekkaart 
en het Dashboard staat in de 
correctiestand. Vooralsnog nu 
dus wellicht eerst afdalen richting 
de zone 1.05. Lange termijn 
spelers blijven aan de zijlijn, 
Turbo Shorts ter overweging voor 
de liefhebber van korte ritjes. 

De dalende trend is nog altijd 
valide zoals goed zichtbaar 
is op de weekgrafiek. Lagere 
toppen en lagere bodems blijven 
de chart markeren met zwarte 
candles. Deze week swing -3, 
waarmee ook op het Dashboard 
de afdaling wordt bevestigd. De 
voorliggende bodem ligt binnen 
bereik op 132+. Pas boven 140 
is er sprake van een verbetering. 
Turbo Short posities kunnen 
worden aangehouden tot er 
signalen van bodemvorming 
opduiken.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Euro Bund Future - Bodem binnen bereik

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?q=gbp/usd
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/?q=BUND future
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Chart Navigator - Grondstoffen                                                                                                                         week 8, 24 februari 2023

Goud - Afdaling bereikt SMA zone

Op de weekgrafiek recent een 
stevige afdaling met afwisselend 
wat stabilisatie. De koers noteert 
nu net boven de weekly SMA 
maar onder de daily SMA. De 
indicatoren noteren in de min 
en er zijn nog geen duidelijke 
signalen van bodemvorming. 
Vooralsnog blijft een positie 
aan de zijlijn gerechtvaardigd 
tot er meer signalen van 
bodemvorming zichtbaar zijn.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Er is nog altijd sprake van een 
licht opwaarts patroon binnen 
de dalende trend. Het zijn de 
contouren van een ‘vlag’ waarbij 
de candles afwisselend wit en 
zwart kleuren, als teken van 
enige balans in de markt. Onder 
de laatste bodemzone ligt een 
verdere afdaling op de loer. 
Boven 90 behoort een opmars 
richting 100 tot de mogelijkheden. 
Voor nu dus maar nauwlettend 
volgen, de indicatoren hinten op 
een afdaling.

BrentOil future - Zwart wit ‘geblokt‘

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na de langdurige zijwaartse 
fase onder krap 25 is een 
afdaling van start gegaan. De 
koers noteert inmiddels onder 
de voorliggende topzone en de 
weekly SMA, op dit moment is de 
candle nog zwart en er zijn geen 
signalen van bodemvorming. 
Pas bij witte candles is het 
wellicht te overwegen om 
lopende shortposities op te 
ruimen en te kijken naar rebound 
mogelijkheden.

Zilver - Bodemvorming blijft uit

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/?q=brent future
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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Risicowaarschuwing
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een 
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers verliest 
geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s 
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Disclaimer
Nico Bakker 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.

Lees hier de disclaimer ten aanzien van beleggingsaanbevelingen die 
op dit document van toepassing is: https://www.bnpparibasmarkets.nl/
disclaimerbeleggingsaanbevelingen.
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