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Beurzen staan in brand, koersen vallen als bakstenen, paniek overheerst 
enigszins, wat een doffe ellende. Vooralsnog worden er flinke deuken 
geslagen op menig grafiek, van gapende wonden is nog geen sprake. Dat 
biedt hoop voor trendvolgende beleggers die nu met twee handen aan het 
stuur moeten “Navigeren in de storm” om de schade te beperken. Eerst 
bezien wanneer de storm gaat luwen, dan zoeken naar nieuwe kansen. 

Chart Navigator 
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SMA kleefcandle
Chaos, ogenschijnlijk irrationeel massagedrag, 
emotie voert de boventoon, kortom normaal 
beleggersgedrag is ver te zoeken. Toch 
biedt de SMA als trendvolgende indicator op 
menig weekchart hoop en houvast. Kijk of  er 
kleefcandles zichtbaar zijn op de charts van uw 
favoriete indices en hoofdfondsen. 
Wekelijks gaan er zes Midkappers of  Small-
cappers op de analysetafel om geanalyseerd 
te worden. Deze week kies ik voor zes titels 
waarvan de charts aangeven dat de 55 SMA 
lijn dienst kan doen als vangnet voor de bulls, 
te weten Aperam, Basic-Fit, BESI, Fugro, Just 
Eat Takeaway en Signify. 
Uit het BNP Paribas buitenland Turbo 
universum heb ik drie titels geselecteerd die 
aansluiten op het thema van deze week. Veel 
turbulentie, heftige strijd maar nog steeds 
kansen voor de bulls om de trend te hervatten. 
Ik heb het over Allianz, L’Oreal en LVMH. Kijk, 
lees en oordeel of  er EL kansen zijn.   
Op de intermarket speelvelden zie ik al dan 
niet stevige koersbewegingen. Zo toont EUR/
USD een felle V-spike opvering, zwiepen 
Goud en Zilver heftig heen en weer in hun 
uptrend, consolideert Brentoil midden in zijn 
trading range  en vervolgt de Euro Bundfuture 
keurig zijn uptrend, de rente in Nederland blijft 
maar dalen. Al met al voldoende munitie voor 
intermarket trading geörienteerde beleggers. 

“Als je geschoren wordt moet je stil zitten” 
en “Never catch a falling knife” zijn twee 
beurswijsheden die vandaag de dag wel zeer 
van toepassing zijn. Maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Navigeren in de storm is 
ontzettend moeilijk, zeker ook mentaal gezien. 
Het roept namelijk alleen maar vragen op. 
Welke vragen dit zijn zal ik melden in de TA 
Coaching Rubriek van deze week. Wellicht 
herkent u zich hierin, laat het ‘stof  tot nadenken’ 
zijn als hart onder de riem in deze turbulente 
tijden met stevige achtbaan bewegingen. 

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. De dagelijkse 
updates vindt u op de BNP website. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home
https://www.nicoprbakker.nl/download/cn-dashboard-tutorial/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/


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

AEX-Index® - Heftige storm

Op het stormachtige speelveld worden 
de bulls in een rap tempo teruggedrukt 
tot ver onder de SMA lijn. Een uiterst felle 
berenactie waardoor de correctiestatus 
overgaat in een breakout fase. Niets lijkt 
de beren te kunnen stoppen, terwijl de 
RSI daar wel op voorsorteert. Een vrije val, 
een vallend mes, overshooting, irrationeel 
gedrag, geef het een naam, het verminkt de 
grafiek aanzienlijk. Voor nu eerst bezien tot 
hoever de beren nog zullen reiken voordat 
een pullback kan starten, want dat zal de 
volgende stap van de markt moeten zijn. 

Conditie: Down.
Coaching: de gigantische berentik moet 
eerst worden verwerkt, dan bezien of er 
rebound kansen zijn. 

DAX® index - Afstraffing

De steunzone rond 13.000 punten is 
gesneuveld en de correctie fase is valide 
op het Dashboard. Inmiddels schiet de 
index tevens voorbij de weekly SMA en 
de zone rond 12.000 punten. Waar ligt het 
vangnet? Aan de onderkant van het dalende 
trendkanaal of nog lager rond 11.800 of zelfs 
11.266? Beleggers blijven weg, dus eerst 
de beer maar zijn gang laten gaan. Het is 
uitkijken naar signalen van bodemvorming.

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is 
gerechtvaardigd tot er duidelijke signalen van 
bodemvorming zichtbaar worden.

Chart Navigator - Indices      week 9, 28 februari 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Forse afdaling

Het laagste punt van vorig jaar komt alweer 
in beeld op 3.300 punten. Van het patroon 
van hogere toppen en hogere bodems is 
niets meer over. Een massale uitverkoop is 
zichtbaar middels de dikke zwarte candle. 
Dit gaat nergens over, maar het gebeurt 
wel. Wellicht nog een lichtpuntje rond 3.400 
punten? Daar liggen de steunniveaus uit de 
zomer van 2019. Op het Dashboard staat 
alles in de min, dat zal duidelijk zijn.

Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is te 
overwegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=393&underlying=AEX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=108&underlying=DAX&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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S&P 500® index - Half jaar verdampt

De index zakte deze week direct onder 
de daily SMA. De bulls gaan met de trap 
omhoog en de beer door het raam naar 
beneden. De stijging van pakweg een half 
jaar is in een paar dagen verdampt. De 
bulls zullen hun wonden moet likken en 
naar signalen van bodemvorming moeten 
zoeken. Het oogt dan allemaal misschien 
wel wat ‘overdreven’, maar daar heb je als 
belegger helemaal niets aan, de daling 
is immers een feit. Kortom, wachten op 
signalen van bodemvorming. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers blijven aan de 
zijlijn.

DOW JONES index - Verkoopgeweld

Tja, wat moet je daar nou van zeggen. Ik 
kan alleen maar hopen dat voor menig 
belegger de stoploss zijn werk heeft 
gedaan. Zo ook in de DowJones. De 
koers noteert nu rond de steunniveaus 
van vorig jaar. Onder 25.000 wordt het 
nog vervelender. Eerst maar eens kijken 
of er nog beleggers terugkeren en er wat 
stabilisatie zichtbaar wordt. 

Conditie: Down.
Coaching: Bij signalen van bodemvorming 
is het vroeg genoeg om bescheiden 
reboundposities te overwegen. 

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                        week 9, 28 februari 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Massale uitverkoop

“Inmiddels is de weerstandzone rond 
3.800 gepasseerd, nadat eerder flinke 
verkoopdruk zichtbaar werd. Wellicht dat 
er nog een correctie zichtbaar wordt ter 
validatie van de uitbraak. De zone rond 
3.800 is daarbij het referentiepunt.” Het 
commentaar van vorige week kan in de 
prullenbak na de massale uitverkoop. De 
bull zijn weggejaagd. De beer is door het 
raam naar buiten gesproken. Ik richt mijn 
pijlen op de steunzone rond 3.200+ punten. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers houden hun kruit 
droog.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=960&underlying=Dow+Jones&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen    week 9, 28 februari 2020

ABNAMRO - Bulls in vrije val

Het is niet gelukt om binnen de trading 
range te blijven, de stieren zakken onder 
de 14,90 steunstreep. De dalende trend 
krijgt hierdoor een vervolg, de beren 
hebben vrij spel om de koers richting de 
11,40 steunstreep (niet zichtbaar) te duwen. 
De RSI nadert de OS lijn, dus binnenkort 
bodemen om vervolgens de 14,90 
grens als weerstand te testen, lijkt een 
aannemelijke optie. Voor nu het berenpad 
volgen. 
 
Conditie: Down.
Coaching: voor rebounders zijn er wellicht 
binnenkort koopkansen. Trendbeleggers 
blijven nog steeds aan de zijlijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Aalberts - Vrije val 

“Bij een aarzeling zal er een correctie tot 
mogelijk 38,00 volgen. Keren of passeren 
voor de bulls dus”, zo schreef ik vorige 
week naar aanleiding van de hapering 
bij de 43+ weerstand. En zie, met een 
gigantische zwarte candle wordt de koers 
naar de SMA lijn gedrukt. Swingteller naar 
-1, RSI direct onder de OS-lijn, wat een 
klap. Maar gaat de SMA lijn de berenklap 
opvangen? Gaan we een kleefcandle zien? 
De kans is aanwezig, de bulls zijn nog niet 
verslagen. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht op signalen van 
bodemvorming voor mogelijke koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Adyen - Aanval van de beer

“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”, zo meldde ik vorige week. Deze 
week een vervolg met een stevige zwarte 
candle waardoor de correctiefase een feit 
is. Het is nu de vraag of er op tijd op de rem 
wordt getrapt om de trend niet te schaden. 
Bodemvorming rond uiterlijk 690 zou een 
prima validatie van de trend zijn. 

Conditie: Correctie. 
Coaching:  trendvolgende beleggers 
wachten op de bodemstampers. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                    week 9, 28 februari 2020

Akzo Nobel - Vallend mes

De correctie was al enige weken aan de 
gang, maar dat de beren zo hard zouden 
toeslaan zat niet in de chart verpakt. Als 
een vallend mes onder de SMA lijn, een 
felle berentik waardoor de grafiek ernstig 
wordt verstoord. Eerst maar eens een 
pullback naar de SMA op 82+ om dan te 
bezien of de trendbreuk valide is. Toppen 
tegen de SMA lijn is de indicatie dat de 
beren hun dalende trend willen vervolgen. 

Conditie: Down.
Coaching: wacht totdat het mes stil ligt, dan 
bezien of er rebound kansen zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Bulls vallen terug

Aan de bullenparade komt abrupt een 
einde. Met een stevige zwarte candle 
wordt de koers terug geworpen naar de 
gemiddelde lijn met zelfs wat overshooting 
tot aan de Fibo lijn op 21,25. Formeel 
is er nu sprake van een negatieve 
overgangsfase, maar of er daadwerkelijk 
een dalende trend van start zal gaan valt te 
bezien. Er moet immers eerst een pullback 
komen om de trendbreuk te valideren. Even 
aanzien tot hoe ver de beren zullen reiken. 

Conditie: Down. 
Coaching: enige terughoudendheid is op 
zijn plaats in de negatieve fase. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Stevig berenveld

Op het Dashboard prijkt de Down status. 
Alle indicatoren staan immers in de min, 
ook charttechnisch oogt het allemaal 
negatief. Maar langzaamaan is er sprake 
van een overdrijvingsfase. Swingteller op 
-9, oranje MRI candle, RSI onder de OS-lijn,  
een rebound lijkt een kwestie van tijd. We 
zullen zien wanneer de stieren zich gaan 
vermannen om terug te keren naar de 
gemiddelde lijn. 

Conditie: Down.
Coaching: het is uitzien naar het moment 
waarop de herstelbeweging wordt ingezet. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 9, 28 februari 2020

ASR Nederland - Terug naar de steunzone

De hapering in de bullenparade was al 
zichtbaar vorige week. Maar dat de beren 
zo genadeloos zouden toeslaan is een 
zwaar overdreven actie. Het past weliswaar 
in het toch al turbulente plaatje, maar de 
candle van deze week getuigt van pure 
paniek. Gelukkig liggen er wat groene 
steunstrepen rond 30,00 die wellicht 
de beren kunnen stoppen. Daar eerst 
maar eens op wachten. Mogelijk dan wat 
rebounding. 

Conditie: Down.
Coaching: even aan de zijlijn wachten totdat 
de rust wederkeert. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Trading range configuratie

Ook Arcelor heeft last van de algehele 
ontwrichting op de beurs, maar niet in de 
vorm van een zware trendbreuk. Hier is 
sprake van een trading range configuratie 
met circa 11,50 als onderlijn en krap 
17,00 als bovenlijn. De koers wordt nu 
rap naar de steunstreep geduwd met 
alle indicatoren in een minstand. Het zal 
spannend worden bij 11,50. Een witte 
candle aldaar houdt de bandbreedte in 
stand. Komen de bulls op tijd terug? 

Conditie: Correctie.  
Coaching: als de bodemstampers in actie 
komen, mogen range spelers aanhaken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML -  Bulls in correctie

“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”, 
zo luidde vorige week mijn commentaar. 
Deze week wordt er een stevige zwarte 
candle toegevoegd, waardoor de Fibo grid 
op 244+ tot 214+ wordt bereikt. Bulls in 
correctie, een stap terug, met de intentie 
binnenkort een hogere bodem te plaatsen. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: een rondje winstnemingen noopt 
tot enige terughoudendheid. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 9, 28 februari 2020

DSM - Negatieve overgang 

De bulls moeten deze week lijdzaam 
toezien hoe hun parade drastisch wordt 
verstoord door een felle berentik. De koers 
zakt onder de SMA lijn, swingteller in een 
minstand en de RSI diep onder de OS-lijn. 
Een negatieve overgangsfase dus waarin 
de beren zullen proberen de trend te 
draaien. De bulls kunnen dit afwenden door 
rap terug te keren boven de gemiddelde 
lijn. Maar eens bezien of dat binnenkort 
gaat gebeuren. 

Conditie: Down. 
Coaching: de trend staat onder druk dus 
hou de vinger aan de pols. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Berentik

“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”, zo schreef  
ik vorige week. Maar waarom moet de 
correctie zo fel worden ingezet? Dat past 
toch helemaal niet in het koersritme? De 
upswing wordt abrupt afgebroken, de koers 
valt stevig terug tot aan de derde Fibo lijn 
op 178. Zou dat voldoende zijn? Of willen 
de beren de SMA lijn opzoeken op 145? 
We zien het even aan. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht de storm af om dan te 
bezien of er nieuwe koopkansen zijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Heineken - Stieren door het ijs

Het was twijfelachtig wie initiatief zou 
tonen om de koers significant van zijn 
plaats te drukken. Deze week is daar 
meer duidelijkheid over gezien de enorme 
zwarte candle. Koers onder de SMA, 
swingteller in het rood en de RSI direct bij 
de OS-lijn. Al met al een volatiele uitbraak 
van de beer met de intentie een dalende 
trend te starten. Maar daartoe moet meer 
gebeuren. Eerst een retest van de SMA lijn 
op 95+ zou ik zeggen. 

Conditie: Down.
Coaching: enige terughoudendheid is 
gewenst nu de beren zo om zich heen 
slaan. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=799&underlying=DSM&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=2718&underlying=Galapagos&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=397&underlying=Heineken&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 9, 28 februari 2020

ING - Wat een turbulentie

Met een gigantische zwarte candle wordt 
de koers onderuit gehaald waardoor de 
toch al grote turbulentie verder wordt 
aangewakkerd. De beer rap op weg naar 
de groene steunstreep op 8,19+ maar dan? 
Verder onderuit in een vrije val naar de 7,00 
zone? Of opveren om daarmee een grillige 
trading range intact te laten? Komende 
week moet blijken voor welke optie de 
spelers kiezen. 

Conditie: Down.
Coaching: zie de strijd maar even aan en 
wacht op de volgende stap van de markt. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - Strijd bij de SMA lijn

De bulls hebben het geprobeerd, maar 
het is niet gelukt om de 82,75 weerstand te 
slechten. Ze vallen deze week scherp terug 
naar de SMA lijn die nu als dynamische 
trendlijn dienst moet doen. Houdt de zwarte 
kleefcandle de bulls in de race? Of willen 
de beren door naar de onderkant van 
het stijgingskanaal? Aan volatiliteit geen 
gebrek, dus de koers kan nog wel eens 
wat rare sprongen laten zien. We laten de 
beer uitrazen om daarna te bezien of er een 
scenario opgetuigd kan worden. 

Conditie: Down.
Coaching: erg lastig deze berentik, het 
vraagt om juiste stuurmanskunst. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Koers flink onderuit

Ook op dit speelveld slaan de beren 
genadeloos toe. Met een flinke tik wordt de 
downtrend vervolgd richting zo mogelijk de 
steunstreep op 2+. Het proces van lagere 
toppen en lagere bodems wordt hierdoor 
stevig vervolgd. Maar er is toch ook sprake 
van enige overdrijving getuige de stand van 
de RSI, dus een tegenaanval van de stier 
loert om de hoek. Maar eens bezien hoe de 
strijd zich verder ontwikkelt. 

Conditie: Down.
Coaching: niet achter de beer aanrennen, 
dit is een lichtelijk overdreven actie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 9, 28 februari 2020

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Stieren onderuit 

“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”, zo 
schreef ik vorige week. Welnu, van een 
rustig koersverloop is thans geen sprake 
meer. De bulls onderuit, ze passeren de 
SMA lijn en hopen steun te vinden op de 
groene streep op 37+. De RSI stuurt aan 
op een rebound waardoor een trendbreuk 
afgewend kan worden. We zullen zien.

Conditie: Resistance / Correctie. 
Coaching: even aanzien of de bulls zich 
zullen vermannen om een trendbreuk te 
voorkomen. 

NN Group - Wat een zigzag

 Aan turbulentie geen gebrek op dit 
speelveld. In de afgelopen twee weken een  
forse spriet opwaarts, deze week een net 
zo felle tik omlaag, het kan verkeren. In het 
totaa-plaatje wijzigt niet zoveel. De koers 
blijft zwiepen tussen circa 31 en 37. Dit zou 
impliceren dat we komende week weer een 
zwieper naar 37 kunnen verwachten, toch? 
Het blijft wat dat betreft een 8-baan chart. 

Conditie: Up en Down. 
Coaching: wellicht is een zijlijnpositie de 
beste optie op dit zeer turbulente speelveld. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Flink zwart

In mijn vorige commentaar schreef ik 
over de dubbele top op 72,45 als opmaat 
voor een correctie naar de Fibo zone. 
Niet wetende dat er deze week een flinke 
berentik werd uitgedeeld waardoor de 
koers in één klap terug dreigt te vallen naar 
de lows rond 60,00. Een flinke verstoring 
in het beeld, de euforie wordt getemperd. 
Voor nu bezien wat de beren verder in petto 
hebben. 

Conditie: charttechnisch negatief
Coaching:  Koopposities verkleinen nu er 
meer berendruk zichtbaar is. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 9, 28 februari 2020

Royal Dutch Shell - Bodemen bij 19 ?

Het sentiment was al behoorlijk negatief 
getuige de zwarte candles en de negatieve 
swingteller. Deze week wordt daar een 
stevig vervolg aan gegeven met een 
enorme MRI candle (afstand met SMA nu 
veel te groot) en een RSI ver onder de OS-
lijn. Dit vraagt om een reactie van de stier. 
Als er komende week dan ook een witte 
candle verschijnt, is een rebound naar 23 
tot 24 een zeer aannemelijk scenario. We 
wachten met spanning af. 

Conditie: Down.
Coaching: als een witte candle verschijnt 
vanaf de 19+ steunstreep, dan zijn er 
reboundkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

RELX -  Bulls krijgen een flinke klap

“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”, zo besloot ik vorige week 
mijn commentaar. Welnu, de afstand met 
de SMA wordt wel erg snel verkleind, de 
koers raakt bijna de gemiddelde lijn. Als er 
nu maar op tijd op de rem wordt getrapt om 
een trendbreuk te voorkomen. Komende 
week een witte candle zou wat dat betreft 
zeer welkom zijn. 

Conditie: Correctie.
Coaching: als er winsten zijn veiliggesteld 
heeft dat goed uitgepakt. Nu wachten op 
bodemsignalen voor nieuwe koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Onderuit

De kleine zwarte candle van vorige week 
was een kleine smet op de chart, zo 
schreef ik. Maar waarom was dit aanleiding 
voor de beer om zo genadeloos toe te 
slaan? De candle van deze week verstoort 
het technische beeld aanzienlijk. Dat wil 
zeggen, met één stap wordt de onderkant 
van het stijgingskanaal bereikt. Hier mag 
en  moet dus worden gebodemd om de 
trend intact te laten. Maar eens bezien of 
de stieren net zo rap in actie komen als de 
beren dat hebben gedaan. 

Conditie: Down. 
Coaching:  als er wordt gebodemd onder in 
het stijgingskanaal zijn er weer koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 9, 28 februari 2020

Unibail Rodamco - Downtrend

De patronen met lagere toppen en lagere 
bodems spreken eigenlijk voor zich. 
Met lange candles wordt verder 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 blijft thans het 
commentaar. 

Conditie: Down. 
Coaching: voor trendbeleggers is er alleen 
eer te behalen aan de short kant.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Beer verstoort het feest

En weg is de gedegen opmars die vanaf 
het begin van het jaar vanaf de steunzone 
op 50 zichtbaar werd. Inmiddels staat 
de koers rond 48, ter hoogte van de 
voorliggende topzone, tevens de highs 
uit 2018. Een prima plek voor een bodem, 
maar met dit berengeweld is dat wellicht 
wat te voorbarig. Onder de zone 47/48 is 
een verdere afdaling richting 43+ mogelijk. 
Voor nu maar even aanzien wat de markt in 
petto heeft. 

Conditie: Down.
Coaching: koopjesjagers wachten op 
bodemvorming. Bescheiden posities zijn 
aan te raden.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vopak - Stevige terugval

Recent werd de steun getest op 47+, maar 
deze week is het niveau gesneuveld, 
en flink ook. Inmiddels noteert de koers 
rond de voorliggende toppen in de zone 
42/43. Een mooie plek voor een bodem, al 
zijn er op dit moment nog geen signalen 
zichtbaar. Onder 42,00 ligt een afdaling 
richting 36 op de loer. Eerst maar eens 
kijken of beleggers volgende week weer 
durven terug te keren. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: trendbeleggers zoeken naar 
signalen van bodemvorming alvorens weer 
posities te overwegen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen  week 9, 28 februari 2020

Hoe navigeert u door de huidige storm? Ik heb daartoe een pollvraag 
uitgezet waar als volgt is op gereageerd: 14% is bij het begin van 
de storm direct uitgestapt, 45% blijft gewoon zitten, 28% ziet juist 
koopmomenten en 13% doet niets, want er is bescherming in de 
portefeuille. Bijna de helft blijft dus zitten en moet ervaren hoe het is 
om door de markt ‘geschoren’ te worden. Tijdens het stilzitten spelen 
mogelijk de volgende vragen door het hoofd, wellicht als laatste 
strohalm, of  toch als beleggerswijsheid?

Ik moet toch niet achter de beer aan rennen?
Hoe erg gaat het worden, ik zie wel erg veel rood?
Zal ik de schermen uitzetten en voorlopig niet meer kijken? 
Is er al sprake van overshooting? 
Ga ik bijkopen om de gemiddelde aankoopkoers te verlagen?
De scherpe koersval biedt toch juist instapkansen op langere termijn?
De weekchart is nog OK, dan mag ik toch blijven zitten?
Is de oorspronkelijke Setup nog valide?
Worden mijn posities ‘hoop’ trades? 
Worden mijn korte termijn beleggingen lange termijn ‘meeslepers’?
Als ik nu uitstap, is dat vast op het laagste punt van de markt?
Ervaar ik het als verlamd konijn dat in het grote licht van de auto kijkt?
Wanneer verschijnt het Engeltje als eerste witte candle?
Wordt het nu een ‘alles of  niets’ spelletje?
De markt overdrijft toch altijd? 

Als TA coach ben ik van mening dat bij een plotseling opkomende 
storm, of  die nu positief  of  negatief  is, het verstandig is om aan de 
zijlijn te wachten tot dat de rust terugkeert om dan te bezien hoe het 
is gesteld met de technische conditie. Ben ik door de storm alsnog 
uitgestopt? Moet ik alsnog uitstappen na een berenstorm? Zijn er nu 
rebound kansen? Zijn er koopkansen na een stierenstorm?
Of  dit een juiste keuze is blijkt helaas steeds achteraf. Maar dat geldt 
voor elke keuze die je als belegger elke dag weer moet maken, of  het 
nu stormt of  niet. 

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

AEX berenstorm .....

Navigeren in de storm

Navigeren in de storm

Wolters Kluwer -  Tijd voor een bodem?

“Lichte haarscheurtjes worden zichtbaar met 
twee Doji candles op rij en de swingteller 
inmiddels op +9. RSI redelijk vlak, dus een 
afnemend momentum. Topvorming zal 
moeten worden bevestigd met een solide 
zwarte candle.” Dat schreef ik vorige week. 
In vergelijking met de verkoopgolf die elders 
zichtbaar is, valt het nog mee voor Wolters 
Kluwer. En de trend is nog intact. Mogelijk 
liggen er toch wat koopkansen in het 
verschiet binnenkort. 

Conditie: Correctie.
Coaching: voor trendbeleggers liggen er 
additionele koopkansen bij signalen van 
bodemvorming.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending


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

Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 9, 28 februari 2020

Aperam - Extra aanloop

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. Daarna weer opwaarts 
naar 32+, gevolgd door een volatiele stap 
terug als extra aanloop. Dit laatste is nog 
gaande, het is uitzien naar bodemvorming 
binnen het stijgingskanaal. 

Conditie: Up.
Coaching: bij bodemvorming in het 
stijgingskanaal zijn er nieuwe koopkansen. 

Basic-Fit - Felle correctietik

De koers ging gestaag omhoog tot aan 
de 35+ zone aan toe. Daar haperde de 
bullenparade met deze week een flinke 
stap terug. Een overdreven berentik die niet 
past in het ritme van de markt. Gelukkig 
is daar de SMA lijn die de bulls in de race 
moet houden om de trend intact te laten. 
Komende week is dan wel een witte candle 
gewenst om te kunnen bodemen op de 
plek waar je dat mag verwachten. Dit is 
het verwachte scenario. Bij koersvorming 
onder 30,00 zal het beeld aanzienlijk 
verpieteren. 

Conditie: Correctie.
Coaching: bij signalen van bodemvorming 
zijn er nieuwe of additionele koopkansen. 

BESI  - Normale correctiefase

De ondertoon is positief op dit speelveld, 
getuige de koersvorming boven een fier 
opkrullende SMA lijn. Binnen deze positieve 
fase werd er recent getopt op 41,9, keurig 
begeleid door de swingteller. Nadien 
volgden enkele zwarte candles ter illustratie 
van een normale correctiefase die kan 
aanhouden tot de Fibo zone rond 33+ tot 
30+. De RSI oogt sterk en zal binnenkort 
ook aansturen op bodemvorming, waarna 
de trend weer kan worden vervolgd. Voor 
nu dus bezien tot hoe ver de beren zullen 
reiken. 

Conditie: Correctie.
Coaching:  enige terughoudendheid is op 
zijn plaats zolang de beren zwarte candles 
plaatsen. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)  week 9, 28 februari 2020

 Fugro - Felle berentik

Met één felle zwarte streep wordt de eerder 
ingezette breakout beweging ongedaan 
gemaakt. De koers klapt weer terug naar 
de gemiddelde lijn, die nu als dynamische 
trendlijn dienst moet doen. Er is sprake van 
enige overshooting, dus wellicht eindigt 
de week met een zwarte kleefcandle om 
dan komende week met een witte candle 
te beginnen. Als ik de koersbeweging 
vanaf eind vorig jaar bekijk, dan zie ik de 
contouren van een omgekeerd Hoofd-
Schouder patroon. Hoopvol toch? 

Conditie: Correctie.
Coaching: de berentrap even verwerken en 
bezien of de bulls de draad weer kunnen 
oppakken. 

Just Eat Takeaway - SMA steun

Al geruime tijd is er sprake van een 
positieve trendfase, waarbij de koers 
gestaag boven de oplopende SMA lijn 
beweegt, met slechts een uitzondering in 
november vorig jaar, een slippertje van de 
stier. Deze week gaat een correctiefase van 
start getuige de forse zwarte candle en de 
-1 stand op de swingteller. Houdt de SMA 
de beren tegen of gaan we een breakout 
beweging zien, dat is de hamvraag. Gezien 
het ritme van de beweging verwacht ik een 
hervatting van de uptrend, eventueel weer 
met een klein stierenslippertje. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: wacht op bodemstampers op de 
SMA lijn voor nieuwe koopkansen. 

Signify - Vervelende berentik 

Het ging zo lekker met de bulls, gestaag 
omhoog zonder al te veel berentikken. 
Maar daar komt deze week verandering 
in. Een felle vervelende berentik verstoort 
het plaatje, maar de trend komt nog 
niet in gevaar. Dat is pas het geval bij 
koersvorming onder 26+. Dit laatste is 
minder waarschijnlijk gezien het verloop 
van de RSI als spanningsmeter. Dus is het 
uitzien naar bodemvorming boven de sterk 
opkrullende SMA lijn om daarna de trend 
nieuw leven in te blazen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: als de bodemstampers op 
tijd in actie komen, kunnen trendvolgers 
overwegen om aankopen te doen. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland   week 9, 28 februari 2020

Allianz - Flinke berentik

Donderdag leek het er nog op dat de 
weekly SMA zone voor steun zou kunnen 
zorgen. Maar als paniek overheerst zijn 
ook dat soort zones die regelmatig een 
prima koersbegeleiding reflecteren niet 
langer relevant. Wat dat wel? Mogelijk kan 
de steun op krap 194 in combinatie met de 
oude topzone rond 190 nog wat beleggers 
verleiden om in te stappen. Daaronder krijgt 
de negatieve overgangsfase meer vorm 
voor de lange termijn trend. Een afdaling 
richting 163 ligt dan mogelijk op de loer. 

Conditie: Down.
Coaching: mogelijk nog een offensieve 
reboundkans rond 190. Hou het bescheiden, 
dat is thans de overweging.

L‘oreal - Goed nieuws?

Het goede nieuws is, dat het patroon van 
hogere toppen en hogere bodems nog 
redelijk in stand is. Ja, de laatste bodems 
rond 250 zijn gebroken, maar het lange 
termijn trendkanaal dat u kunt intekenen is 
praktisch nog in stand. Daarvoor is het wel 
van belang dat de zone rond 230 in stand 
blijft, met een uiterste vangnet rond 200/210, 
al heeft in dat geval de trend toch wel 
serieus schade opgelopen. 

Conditie: Down.
Coaching: wacht op witte candles voor een 
offensieve Turbo Long positie. Bescheiden 
positie management ter overweging.

LVMH - Op de watchlist

Net als voor L’ oreal geldt dat LVMH een 
mooie langdurige uptrend laat zien. Dit 
zijn de trends die je wilt oppikken als het 
even wat minder gaat. Ik richt me daarbij 
op de steunzone rond 340,00, dat is een 
mooi referentiepunt. Daar wil ik dan wel 
graag witte candles zien, ter bevestiging 
van terugkerende beleggers. Al met al is er 
sprake van een flinke terugval vanaf de top 
op 439,05 maar het biedt wellicht wel weer 
bescheiden kansen in de nabij toekomst. 

Conditie: Down. 
Coaching: LVMH is een serieuze 
koopkandidaat. De bulls moeten dan wel 
terugkeren rond grofweg 340,00. Wellicht 
wachten op bevestiging.

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties  week 9, 28 februari 2020

EUR/USD - Volatiliteit

GBP/USD - Verzwakking

Het pond heeft ‘nergens’ last van. De koers 
noteert rond 1,2900 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 af,wisselend de Up 
en de Correctiefase valide. Al met al een 
speelveld dat redelijk inspiratieloos blijft met 
betrekking tot de trendmatigheid al lijken er 
per saldo wel lagere weekly highs gevormd 
te worden. Binnenkort een afdaling?

Conditie: Correctie.
Coaching: onder 1.2800 zijn wellicht 
shortposities mogelijk.

Euro-Bund future - Groen op het bord!

Deze week klimt de koers weer boven 175, 
een niveau waar de afgelopen weken wat 
haperingen zichtbaar waren. De rit heeft 
ruimte richting de voorliggende top op krap 
179. De bulls blijven dus aan de leiding in 
de Bund en dat wordt bevestigd door de 
indicatoren. De swingteller staat immers in 
de plus en spanningsmeter RSI  bevestigt 
de uptrend met standen boven de 50 zone. 
Al met al een positief beeld voor de Euro-
Bund.

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers kunnen Long 
posities aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Zorgt de vlucht uit aandelen voor de 
hogere Euro? Ongetwijfeld een effect, 
net als al die andere redenen. Maar hoe 
staan de roetepaaltjes? De dalende trend 
is intact, thans is herstel zichtbaar. Aan de 
bovenkant afgetopt op 1,1200 al zou een 
lagere top niet misstaan. Dat is wellicht wat 
te anticiperend, maar we zullen zien. Op 
het Dashboard is de Down conditie in ieder 
geval nog valide. 

Conditie: Down.
Coaching: reboundspelers met Long 
posities passen op voor topvorming. In dat 
geval kunnen shortspelers hun slag slaan.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=582&underlying=EUR%2FUSD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=744&underlying=EUR%2FJPY&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11440&underlying=BUND+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Grondstoffen  week 9, 28 februari 2020

Goud - Gouden tijden?

Op de weekgrafiek is de uptrend 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. Daar liggen nog 
wat stok oude bodems die mogelijk voor wat 
hoogtevrees kunnen zorgen.  

Conditie: Up.
Coaching: lopende koopposities kunnen 
worden aangehouden. Eventueel een trailing 
stop onder de laatste weekly lowzone op 
1.550.

Zilver -  Onderuit

“Ik ben vooral benieuwd of de bulls nu 
doorzetten of dat het spel weer leidt tot een 
flinke spike”, dat schreef ik vorige week over 
de rit naar de weerstand rond 19,00. Welnu, 
geen spike, maar wel een dikke zwarte 
candle, zelfs een Bearish Engulfing. Het blijft 
dus aanmodderen in het edelmetaal. De 
referentieniveaus schuiven wel een beetje 
op. Er blijft sparke van een brede trading 
range, tussen grofweg het 50% Fibonacci 
niveau op 17+ en de weerstandzone rond 
19,00. Boven 19,00 komt 20,00 weer in 
beeld. Onder 17 ligt 16,50 als steunniveau.

Conditie: Correctie
Coaching: het speelveld is onstuimig, korte 
ritjes zijn wellicht mogelijk op een kleiner 
timeframe.

BrentOil future - Laatste strohalm

De zone rond 50/55 is al ruim een jaar een 
belangrijke referentiezone voor BrentOil, 
maar inmiddels staat het niveau rond 
50,00 ook onder druk. Daarbij is rond de 
SMA een lagere top gevormd, wellicht een 
voorbode voor meer verkoopdruk. Onder 50 
ligt een afdaling richting 41 op de loer. De 
indicatoren staan logischerwijs in de min. 
Ik ben benieuwd of de markt de zone rond 
50,00 nog respecteert. We zullen zien...

Conditie: Down.
Coaching: wellicht keren er wat beleggers 
terug rond 50,00 maar overall overheerst de 
beer op het olieveld. Onder 50,00 mogelijk 
vervolg afdaling richting krap 42.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
http://www.bnpparibasmarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pageID=4&intunderlying=154&intptype=66,67&intaclass=8,5
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator  

Ik ben technisch analist met visuele analyse 
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik 
op een eigen specifieke wijze naar markten en 
koersontwikkelingen kijk.  Ik doe veel research 
op dit gebied, geef trainingen en workshops 
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit 
laatste doe ik vooral aan de hand van columns, 
commentaren en analyses op bekende 
beleggings-websites. Daarnaast mag ik 
regelmatig spreken op seminars en congressen 
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via 
Twitter (TheDailyTurbo). 
Ik benader de technische analyse vanuit 
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het 
beleggingslandschap met mijn Dashboard 
Beleggen in kaart te brengen en actieve 
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. 
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn 
informatie doet. Als er dan een mooi rendement 
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. 
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als 
coach. In mijn rol als coach staat denken en 
handelen in termen van waarschijnlijkheden 
centraal. Anders gezegd, het definiëren van 
scenario’s is de basis voor een verantwoorde 
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de 
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een  
discipline die niet mag ontbreken. 

Naast marktbeelden schetsen en routes 
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de 
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische 
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen 
een rol spelen. Met diverse uitspraken en 
beeldspraken geef ik in presentaties en 
workshops aan hoe emotie en discipline als rode 
draad tussen de oren van beleggers loopt. 
Ik heb mee mogen helpen de technische 
analyse in Nederland een gezicht te geven en 
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog 
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere 
inzichten over het voetlicht te brengen, in de 
veronderstelling dat u daar als actieve belegger 

uw voordeel mee kan doen. 
Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor 
Technische Condities, Turbo Tijd Setups, 
dagelijkse Coaching Video’s, TA aanbevelingen 
en Breaking News, en op twitter.com met naam 
TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde 
uit het oog.......

Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het 
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als 
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears 
gemutst zijn. U wilt weten waar significante 
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel 
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel 
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. 
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht 
te hebben in de route die u als belegger kunt 
afleggen, ofwel wat geeft het Dashboard aan 
signalen af?

In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator 
omschrijf ik van veel financiële titels de 
technische conditie, afgeleid van subjectieve 
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek 
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de 
markten en fondsen met een min of meer vaste 
marktlens, om u als belegger door het financiële 
landschap te coachen. Naast de informatie in 
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende 
technische bevindingen, tips en suggesties op 
de website www.bnpparibasmarkets.nl. 
De Chart Navigator vervult ook een rol als 
vraagbaak. Interessante onderwerpen, 
uitspraken, patronen, beeldspraken en 
indicatoren uit de technische analyse passeren 
de revue. 

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

Wie is Nico Bakker? 
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Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd 
aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.  
 
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het 
doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel 
of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven 
diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch analist en consultant. De 
beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke 
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.  
 
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een 
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële 
instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen, 
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC geen 
invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend. 
 
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de 
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

bnpparibasmarkets.nl


