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De aandelenbeurzen liggen er goed gemutst bij, maar voor hoe lang nog? 
Alle Corona ellende moet toch een keer ingeprijsd worden? Beleggers 
moeten toch een keer de rekening gepresenteerd krijgen? Volg dan ook 
steevast de grafieken van de beursbarometers, want die geven glashelder 
aan wanneer het sentiment zal draaien. Nu is het “Hopen en vrezen” op 
menig speelveld, loop de charts maar eens langs. 

Chart Navigator 
5 maart 2021

Plussen en minnen 
Beer en stier zijn aan elkaar gewaagd, hetgeen 
een spannend en veelal turbulent schouwspel 
oplevert. Voor actieve beleggers betekent 
dit een tandje bijschakelen bij het monitoren 
van hun posities. De charts van hun favoriete 
indices en hoofdfondsen zijn hierbij de TomTom 
als dankbaar navigatie instrument. 
Traditiegetrouw zal ik van zes Midkappers of  
Small-cappers de grafiek duiden. Deze week 
kies ik voor Alfen, AMG, BAM, Brunel, Heijmans 
en Wereldhave. Deze charts tonen ofwel ‘hoop 
op meer’, danwel ‘vrees voor minder’. Kijk, lees 
en oordeel wat u zou doen als actieve belegger 
op deze speelvelden.
Deze week kies ik uit het BNP Paribas 
Buitenland universum drie titels die aansluiten 
op het thema van deze week, te weten Adidas, 
Allianz en Google. Drie grafieken met hun 
eigen signalen van topvorming. Kijk, lees en 
oordeel zelf. De sectorkeuze valt deze week op 
‘Automobielen’ met zijn solide uptrend.  
Op de intermarket speelvelden zie ik 
spannende koersbewegingen. EuroDollar 
toont een milde stijgingsdrang, Goud 
ondervindt aanzwellende berendruk, Zilver 
corrigeert in zijn uptrend, op het BrentOil 
speelveld zie ik mooie bullish vooruitgang, en 
de EuroBundFuture herstelt enigszins na de 
recente forse berentikken. 

Als TA coach mag ik samen met Wouter vele 
actieve beleggers begeleiden bij het detecteren 
van kansen en bedreigingen op diverse 
speelvelden. Dit moet dan uiteindelijk leiden tot 
verantwoorde Setups, ofwel acties in het veld. 
Daarbij spelen twee elementen een cruciale 
rol, te weten visie en timing, in de praktijk als 
navigatiesetje in te zetten. In de TA Coaching 
Rubriek zal ik een en ander nader uitwerken, 
zodat duidelijk wordt wat een multi-timeframe 
strategie behelst. Ik zal afsluiten met een voor 
u wellicht onbekende beeldspraak, die van “de 
bal en de trap”. Dan wordt overduidelijk wat 
van u als belegger wordt verwacht.   
 
Dashboard Scenario’s
We zijn druk doende met een nieuwe 
service voor de actieve belegger, te weten 
Dashboard Scenario’s, ofwel kant en klare 
praktische handelsplannen. Het wordt een 
mix van offensieve rebound transacties en 
trendvolgende strategieën, elk met een eigen 
herkenbare naam. Elk scenario start met een 
Setup, ofwel de voorwaarden waar aan voldaan 
moet worden om tot een transactie over te 
kunnen gaan. Vervolgens is er de trigger, die 
het scenario daadwerkelijk in gang zet. Daarbij 
mogen de stoploss en de profit stop niet 
ontbreken. Binnenkort leest u er meer over. 

Nico P.R. Bakker

http://www.bnpparibasmarkets.nl/Home


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

AEX-Index® - Volatiel gezwiep

De indicatoren op het weekveld staan in de 
plus, dus de UP status op het Dashboard is 
valide. Toch zie ik wat haarscheurtjes in de 
bullenparade. Een stevige zwarte candle 
vorige week en een negatieve divergentie 
op de RSI indiceren een afnemende 
interesse om door te stomen naar hogere 
niveaus. Is dit slechts een adempauze 
of de start van topvorming en correctie? 
Vooralsnog zie ik een volatiel gezwiep 
tussen 651 groen en 689 rood. Even een 
lastige fase met veel volatiliteit.

Conditie: Up.
Coaching: signalen van topvorming 
mogen aanleiding zijn om koopposities te 
verkleinen. 

DAX® index - Moeilijke passage

Vorige week registreerde de candle twijfel 
rond de daily SMA. Daarbij registreren 
de OBOS banden enige afname van 
de volatiliteit. Is de markt bereid om de 
gematigde uptrend voort te zetten? Zolang 
het patroon van hogere toppen en hogere 
bodems in stand blijft is de ondertoon 
gematigd positief al heeft de index zichtbaar 
moeite om de recente topzone te passeren. 
De zwarte candles tegen de weerstand 
laten dat zien. De dreiging van een correctie 
blijft dus in de lucht hangen. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities strak blijven 
bewaken, bij meer verzwakking wat winst 
nemen.

Chart Navigator - Indices     week 9, 5 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s   

  = kans,  = bedreiging   

Bel20 Index - Haperingen

Een gestage opmars markeert de 
weekgrafiek van de BEL20. De volatiliteit 
is de laatse weken wat afgenomen, er 
is sprake van een adempauze. Toch is 
er nog een gematigd opwaarts patroon 
waarneembaar. De steunzone ligt 
rond 3.500+ punten ter hoogte van de 
voorliggende toppen. Er ligt ruimte voor 
een stijging richting krap 4.100 punten, mits 
uiteraard het opwaartse patroon in stand 
blijft. Kortom, de uptrend dus rustig blijven 
volgen, maar wel op uw hoede blijven.

Conditie: Up.
Coaching: Long posities zijn gerechtvaardigd 
zolang de zone rond 3.750 intact blijft.

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 - Correctie

Op het Dashboard een correctie vanwege 
de swing -1. Charttechnisch echter nog een 
uptrend. De recente bodem is nog intact 
dus er is nog kans op een zijwaartse fase 
binnen het opwaartse patroon. Maar een 
waarschuwing is wel op zijn plaats. Er ligt 
immers nogal wat ruimte tot de SMA zone 
en als we de flinke correctie in de S&P 
bekijken, dan is 3.200 geen gek niveau als 
er stevig wordt gecorrigeerd. Maar geen 
paniek. Eerst maar kijken of de zone rond 
3.750+ heel blijft. 

Conditie: Up.
Coaching: beleggers kunnen nog posities 
aanhouden. Wellicht een trailingstop 
gebruiken onder de recente bodem. 

Sectorkeuze: Automobiles SXAP - Rit omhoog

Na een correctie richting 200 eind vorig 
jaar, volgde een opmars en inmiddels komt 
600 in beeld. Er is dus sprake van een 
mooi patroon van hogere toppen en hogere 
bodems, dat keurig wordt begeleidt door 
de daily SMA. De indicatoren noteren als 
vanzelfsprekend in de plus, waardoor de 
Up conditie valide is op het Dashboard. 
Zolang het opwaartse patroon in stand blijft, 
ziet het er positief uit. 

Conditie: Up
Coaching: koopposities zijn geoorloofd. 
Onder 542 ligt een diepere correctie op de 
loer.

Chart Navigator - Indices                                                                                                                                       week 9, 5 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

EUROSTOXX50® index - Adempauze

Vanaf de bodem op 3.473 werd een vervolg 
van de uptrend zichtbaar. De afgelopen 
weken echter wat lichte hapering, wellicht 
een opmaat voor een correctie. Toch staan 
alle indicatoren nog in de plus. Swing +5 
en spanningsmeter RSI rond 60. De UP 
conditie blijft dus valide op het Dashboard. 
Enige terugval is toegestaan zonder de 
uptrend veel schade te berokkenen. Al met 
al blijft het beeld gematigd positief.

Conditie: Up.
Coaching: lange termijn spelers kunnen 
koopposities handhaven. Blijf het opwaartse 
patroon echter kritisch volgen om tijdig wat 
winst te kunnen afromen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=538&underlying=S%26P+500&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=177&underlying=EUROSTOXX+50&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen   week 9, 5 maart 2021

ABNAMRO - 10 in beeld

De bulls zijn al een aantal weken bezig 
met een mooie opleving boven de nog rap 
dalende SMA lijn. Het is de eerste stap 
in een mogelijke trendomkeer, maar dan 
moet er meer gebeuren. De rode streep 
op 10+ kan de opleving remmen, waarna 
een pullback tot circa 8,90 het proces van 
hogere toppen en hogere bodems moet 
versterken. Voor nu bezien wat de bulls bij 
de 10+ passage gaan doen, want wie weet 
breken ze gewoon uit. 

Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities 
zijn gerechtvaardigd, boven 10+ zijn er 
additionele koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Adyen - Scherpe correctie

Vorige week deelden de beren een zeer 
gevoelige klap uit. Deze week komt daar 
nog een tik bij. De bulls zijn versuft en 
dreigen terug te vallen naar de stippellijn 
op  1700. Dat kantelpunt kan hen in de 
race houden. Zo niet dan dreigt een 
diepere correctie naar de SMA op krap 
1400. Voor nu bezien tot hoe ver de beren 
zullen reiken, mede gevoed door een 
langgerekte negatieve divergentie, hetgeen 
niet veel goeds betekent voor het verdere 
koersverloop. 

Conditie: Correctie.
Coaching: trendbeleggers moeten even wat 
berendruk absorberen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

AEGON - Bulls goed op stoom

Het gaat uitstekend met de bulls op dit 
speelveld. Zij houden een bescheiden serie  
hogere toppen en hogere bodems in stand, 
zij zorgen voor een positieve swingteller 
en RSI ruim boven de 50-lijn. De UP status 
is valide met zicht op 4+ als haalbare 
koerszone. Daar toppen als opmaat 
voor een gezonde correctie zou niet 
misstaan. De rode streep wordt inmiddels 
aangetikt en de RSI raakt de OB band, dus 
topvorming lijkt aanstaande. 

Conditie: Up. 
Coaching: voor trendbeleggers een prima 
chart, blijf de bulls volgen. Bij een zwarte 
candle overwegen om deels wat winsten te 
verzilveren. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9143&underlying=ABN+Amro&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11151&underlying=Adyen&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=405&underlying=Aegon&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen                                                                                                   week 9, 5 maart 2021

Akzo Nobel - Zijwaarts geschuifel

De koers beweegt al enige tijd min 
of meer zijwaarts tussen de groene 
steunstreep op 81+ en de rode streep op 
92. De inidicatoren in magere standen 
onderschrijven het gebrek aan inspiratie bij 
de spelers. Er zijn dus zowel kansen voor 
de beer als de stier tussen de genoemde 
krijtstrepen. Het moge duidelijk zijn dat 
buiten de kantelpunten een nieuwe 
significante beweging van start kan gaan. 
We wachten rustig af. 

Conditie: Neutraal.
Coaching: zigzaggen tussen groen en rood 
is interessant voor swingtraders die rap 
kunnen en willen schakelen.  

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Ahold - Negatieve overgang

Onlangs een lange zwarte kleefcandle, 
daarna een losse candle ruim onder de 
SMA lijn, nu enig herstel. Stieren door 
het ijs, zo zou ik het willen noemen, zij 
bevinden zich thans in een zware negatieve 
overgangsfase. Steun ligt ver weg, dus 
de indicatoren zullen aan moeten geven 
wanneer het tijd wordt voor een pullback, 
ofwel reactie op de felle berentikken. Een 
opleving naar de SMA lijn, een terugtest, 
is normaal gesproken de volgende stap. 
Dan moet blijken of er daadwerkelijk een 
dalende trend van start gaat. 

Conditie: Down.
Coaching: trendbeleggers zien de 
verpietering van het speelveld en hopen op 
een pullback. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 Arcelor Mittal - Volatiele strijd

Na de lange breakout van 12 naar 21+ 
volgde een korte correctie naar 17+ met 
direct daarna een hernieuwde opleving tot 
21+. Maar hoe dan verder? Een dubbele 
top met aansluitend een dip naar 17+ 
om een trading range te vormen? Of een 
uitbraak van de bulls om daarmee de weg 
vrij te maken naar de 30 zone? Binnenkort 
moet blijken voor welke optie de spelers 
kiezen, waarna een nieuw scenario 
geschetst kan worden. Voor nu is de strijd 
behoorlijk volatiel. 
 
Conditie: Up. 
Coaching: een spannende fase voor 
trendbeleggers. Zij houden twee handen 
aan het stuur. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=396&underlying=Akzo+Nobel&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=406&underlying=Ahold+Delhaize&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=388&underlying=ArcelorMittal&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 9, 5 maart 2021

ASR Nederland - Bulls aan zet

Al zigzaggend beweegt de koers in een 
stijgingskanaal naar hogere niveaus. Nog 
even en de bovenkant van het kanaal wordt 
aangetikt, alwaar ook een rode streep ligt. 
Topvorming rond 37+ ligt dan ook voor de 
hand om vervolgens te corrigeren richting 
de onderkant van het kanaal rond 30,00. 
De ondertoon zal hierdoor wat glans 
verliezen, maar dat is niet erg. Zolang de 
koers boven de steunlijn en boven de SMA 
lijn blijft liggen, houden de bulls de regie in 
handen. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASML - Flinke berentikken

De waarschuwing dat de beren hun druk 
zouden gaan opvoeren kwam op tijd. De 
afkoeling richting de Fibo grid op 426 tot 
379 is in volle gang. De afstand met de 
SMA lijn zal hierdoor worden verkleind 
en zal leiden tot een hogere bodem, zo is 
de verwachting. Daarna mogen de bulls 
het weer proberen. Voor nu bezien tot 
hoever de razende beren zullen gaan. De 
negatieve divergentie op de RSI kan extra 
roet in het eten gooien. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: terughoudendheid is geboden, 
wacht op bodemsignalen voor nieuwe 
koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

 ASMI - Felle correctie

“Afzakken richting de 200 tot 180 zone 
zou niet misstaan om daar vervolgens 
een hogere bodem te plaatsen. Maar 
eens bezien of de beren hun druk gaan 
vergroten, mede gevoed door wat 
negatieve divergentie”, zo besloot ik vorige 
week mijn commentaar. En zie, met veel 
gevoel voor dramatiek drukken de beren de 
koers richting de Fibo grid. Er is voldoende 
correctieruimte, zonder dat de trend direct 
in gevaar komt. Laat de beren maar even 
hun gang gaan, binnenkort mogen de bulls 
het stokje weer overnemen. 

Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities verder verkleinen en 
wachten op nieuwe koopkansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=10078&underlying=ASR+Nederland&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=414&underlying=ASML&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=1131&underlying=Aalberts&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 9, 5 maart 2021

DSM - Correctie in de box

Al geruime tijd beweegt de koers binnen 
een bandbreedte met 132+ als steunlijn 
en 151+ als weerstandlijn. Minder 
trendmatigheid, geen duidelijk proces 
van hogere toppen en hogere bodems. 
Momenteel zijn de beren aan zet, getuige 
de dalende candles en de swingteller op 
-3. Terug naar de onderkant van de range 
rond 132 lijkt een aannemelijk scenario. 
Wat dat betreft wijzigt er niet veel in het 
charttechnische beeld. 

Conditie: Correctie.  
Coaching: voor trendbeleggers is er weinig 
eer te behalen. Zij wachten op een uitbraak 
uit de box. Range spelers zien wel hun 
kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Galapagos - Downtrend valide 

Er wijzigt niet veel in het technische 
landschap. Er is een serie lagere toppen 
en lagere bodems zichtbaar onder een 
rap dalende SMA lijn. Steun rond 60,00, 
weerstand op 94+, dat zijn de eerste 
krijtstrepen op het berenveld. De indicatoren 
in het rood wijzen op het vervolg van de 
dalende trend. Niet eerder dan bij een 
significante witte candle kunnen de bulls 
een klein vuistje maken voor een mogelijke 
rebound. Dat ziet er thans niet naar uit. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op afstand gezien is een grillig proces van 
hogere toppen en hogere bodems gaande.  
Binnen dat proces wordt thans geprobeerd  
een bodem te plaatsen op de SMA lijn op 
82+ en de steunlijn op 80+, maar dat gaat 
niet van harte. De indicatoren herbergen 
nog wat extra berendruk, dus het zal 
spannend worden. Maar de bulls zetten 
deze week mogelijk een witte candle neer, 
dus dat ziet er hoopvol uit. Komende week 
nog wat extra bodemstampers graag. 

Conditie: Correctie.
Coaching:  anticiperende koopposities zijn 
gerechtvaardigd nu er een witte candle 
verschijnt op de gemiddelde lijn. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sHeineken - SMA vangnet

   

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, 5 maart 2021

ING - Bulls prima op stoom

Het gaat prima met de huidige upswing, 
een aantal weken geleden in gang 
gezet na het testen van de SMA lijn in 
combinatie met meerdere bodemsignalen. 
Inmiddels de swingteller op +4, geen 
overspannenheid, veel ruimte tot aan 
de rode zone op 10 tot 11 en ook veel 
correctieruimte mocht er behoefte zijn aan 
een extra aanloop. Kortom, koersvorming 
op een breed en positief speelveld. We 
zullen zien hoeveel witte candles er nog 
bijkomen. 

Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers mogen 
koopposities aanhouden, zij wachten op de 
eerstvolgende zwarte candle. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

IMCD - In de box

Het wil niet erg vlotten met het 
koersverloop, de spelers bewegen nog 
steeds in een krappe bandbreedte met 
100 tot 96 als bodemlijn en 110+ als toplijn. 
Thans staan de kleine candles midden in 
de range met matige plus- of minstanden 
bij de indicatoren. Het is wachten op een 
duidelijk signaal uit het veld waaruit blijkt 
wie voornemens is de koers uit de box te 
drukken. Dit lijkt een kwestie van tijd. 

Conditie: Neutraal. 
Coaching: wacht maar aan de zijlijn totdat 
de koers uit de smalle box breekt, dan zijn 
er weer long of short kansen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Just Eat Takeaway  - Berenstorm

“Deze week geven de beren hun visite 
kaartje af. Zij drukken de koers in een rap 
tempo naar de groene steunstreep op 
krap 80,00. Zou dit voor hen voldoende 
zijn, zodat de contouren van een trading 
range opdoemen? Ik heb de box reeds 
ingetekend. Komende week dan wel graag 
een witte candle”. Nee dus, geen box, de 
beren gaan door en dreigen nu met een 
dalende trendfase. Er zal ongetwijfeld een 
reactie komen van de stier, maar de toon lijkt 
gezet. 

Conditie: Down.
Coaching: de toenemende berendruk vraagt 
om terughoudendheid bij beleggers. Laat de 
berenstorm eerst maar luwen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=404&underlying=ING&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9748&underlying=IMCD&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=5412&underlying=Vopak&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 9, 5 maart 2021

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sPhilips - Correctie in de uptrend

De koers is vorige week onder uit de wig 
gevallen, deze week komt daar een kleine 
zwarte candle bij met de swingteller op 
-1. Kortom, de correctie krijgt een vervolg, 
een afzakking naar de SMA lijn rond 41+ 
ligt voor de hand. Daar bodemen zal de 
uptrend valideren en de bulls aansporen 
een nieuwe actie beweging te starten. 
Of zijn de beren zo sterk dat ze een 
trendbreuk veroorzaken? Dat weten we 
binnenkort. Nu eerst de correctie volgen. 

Conditie: Correctie. 
Coaching: koopposities verder verkleinen 
of neutraliseren en wachten op een nieuwe 
bodem binnen de uptrend. 

NN Group - Bulls blijven aan zet

Af en toe een milde correctie, eerder een 
adempauze voor de bulls, maar per saldo 
een positieve ondertoon, gevoed door 
sterke trendmatige elementen. Hogere 
toppen en hogere bodems boven een fier 
opkrullende SMA lijn, positieve marktlens 
indicatoren en regelmatig ondersteunende 
charttechnische bevindingen houden 
de bulls prima in het zadel. Zij krijgen de 
gelegenheid op te stomen naar de 40+ 
zone of zelfs hoger. Er liggen geen rode 
strepen in het veld, dus vooralsnog hebben 
de bulls vrij baan. 

Conditie: Up.
Coaching: een uitstekend speelveld voor 
trendbeleggers die de “Buy the Dip” 
strategie aanhouden. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

KPN - Top in het kanaal

Het was even spannend in de afgelopen 
weken, maar nu ziet het er toch naar uit 
dat de koers kan afkoelen richting de 
onderkant van het stijgingskanaal en tevens 
SMA lijn rond 2,30. De RSI doet ook een 
duit in het zakje door af te ketsen tegen de 
OB-lijn. Een felle correctie zo lijkt het, prima, 
des te eerder komen de bulls terug om 
het proces van hogere toppen en hogere 
bodems een nieuwe impuls te geven. Deze 
week een beetje tegengas van de bulls in 
swing +9. 

Conditie: Up.
Coaching: de grafiek geeft aan dat tijdelijke 
winstnemingen de voorkeur genieten, kopen 
op zwakte blijft vooralsnog de gewenste 
strategie. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=399&underlying=Philips&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7508&underlying=Nationale-Nederlanden&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=800&underlying=KPN&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen week 9, 5 maart 2021

RELX - Terugtest SMA lijn

Na de recente opwaartse doorbraak 
boven de SMA lijn is er thans een pullback 
gaande, ofwel een terugtest van de SMA 
lijn teneinde de trendomkeer te valideren. 
De berentikken mogen reiken tot circa 
19,70, daarna moeten de bulls met witte 
candles terugkeren om de verse uptrend 
kracht bij te zetten. Goed om te zien dat de 
eerste Fibo lijn steun aanreikt. Nu nog wat 
bodemstampers in actie met witte candles 
om bodemvorming te bevestigen. Al met al 
een spannende strijd bij de SMA lijn. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s  

Randstad - Bulls vervolgen de trend

“Witte candles, swingteller op +2 en een 
opkrullende RSI zorgen voor een hernieuwe 
UP status op het Dashboard. Dat moet 
de bulls toch aansporen om hun aanval 
kracht bij te zetten?”, zo schreef ik vorige 
week. En zie, het lukt eindelijk om de taaie 
weerstand op 56+ te slechten en daarmee 
de trend een extra impuls te geven. Nu 
is er ruimte tot aan de bovenkant van het 
stijgingskanaal rond 60+. Maar eens bezien 
of de bulls dit tempo kunnen volhouden, 
een tussentijdse berentik is uiteraard altijd 
mogelijk. 

Conditie: Up. 
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden volgens de spelregels van het 
Dashboard Beleggen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’sProsus - Correctie

De zwarte candle van vorige week 
gooide roet in het eten van de bulls. 
Deze week komt er een zwarte candle 
bij en springt de swingteller op -1. Een 
correctie gaat van start binnen de redelijk 
grillige uptrend. Even afkoelen, een extra 
aanloop tot mogelijk 90+ is toegestaan, 
dat past in het plaatje. De RSI toont aan 
dat een trendbreuk vooralsnog niet voor 
de hand ligt. Een nieuwe hogere bodem is 
binnenkort dan ook haalbaar. 

Conditie: Correctie.
Coaching: na een succesvolle correctie zijn 
er additionele koopkansen. 

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=Randstad&u=708&cat=Turbo
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=12925&cat=&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Unibail Rodamco - Tussen rood en groen

Er is een spannende strijd gaande nipt 
boven de SMA lijn rond 54,00. Beer en 
stier strijden voor de eer, een van hen 
zal de koers uit de consolidatie moeten 
drukken, ofwel de groene of rode streep 
moeten slechten. Op moment van schrijven 
staat er een witte candle en noteert de 
swingteller +1 en veert de RSI op vanaf de 
50-lijn. Zowaar een dappere stierenstoot, 
maar is dit de opmaat voor een opwaartse 
uitbraak? Volgende week weten we meer.

Conditie: Up. 
Coaching: koopjesjagers zien hun kansen, 
trendbeleggers moeten nog even geduld 
betrachten. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Unilever - Rebound aanstaande?

In de afgelopen weken hebben de beren 
flink huisgehouden op dit speelveld. In 
een rap tempo werd de koers richting 
de groene streep op 42+ gedrukt. Deze 
week wordt geprobeerd nipt boven de 
steunstreep een witte candle te plaatsen 
als opmaat voor een rebound naar de SMA 
lijn op 47+, mogelijk zelfs naar 50+. De RSI 
ondersteunt de bulls door op te veren vanaf 
de dynamische OS lijn. Houden de bulls vol 
en plaatsen ze komende week weer een 
witte candle?  

Conditie: Down.
Coaching: koopjesjagers en rebounders 
zien hun kansen mits de koers boven 42+ 
blijft bewegen. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Royal Dutch Shell - Bulls aan zet

Er wijzigt niet zoveel in het technische 
beeld. Deze week opnieuw een witte 
candle, swingteller een tandje hoger, geen 
rode strepen in de buurt, de bulls hebben 
vrij baan. Al zigzaggend naar hogere 
niveaus, dat is de verwachting. Mocht er 
tussentijds een correctie komen, dan mag 
die aanhouden tot circa 16+, daaronder 
verpietert het beeld wel. Op termijn lijkt 25 
haalbaar, dus een ruim speelveld tussen 
16+ en 25, zo lijkt het. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden 
aangehouden zolang de swingteller 
doortelt, het liefst met witte candles. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

   

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=233&underlying=Unibail-WFD&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&underlying=Unilever&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=7798&underlying=Relx&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Bij het tot stand komen van verantwoorde Setups, ofwel acties in 
het veld, spelen twee elementen een cruciale rol, te weten visie en 
timing, in de praktijk als navigatiesetje in te zetten. Maar hoe werkt dat 
eigenlijk en hoe ga je daar als belegger mee aan de slag? 

Setje van 2 
Ik zal niet nader ingaan op de vele tijdvensters die beleggers ter 
beschikking staan om in de praktijk mee te werken, dat acht ik 
wel bekend. Wel van belang is het zogenaamde ‘multi timeframe 
principe’, ofwel het navigeren door het landschap op uiteenlopende 
navigatiehoogtes. In de praktijk is dan een setje van twee tijdvensters 
voldoende, een kort en een lang tijdvenster. Dit kan zijn een combinatie 
van week- en maandchart, maar ook dag- en weekkaart, of  zelfs twee 
intraday meetlatten. Aan u de keuze om meer of  minder details te zien, 
meer of  minder ruis waar te nemen, grotere of  kleinere bewegingen 
te volgen. Bij ons Dashboard Beleggen werken we met de dag- en 
weekchart, bij uitzondering ook de week- en maandchart.

Visie en timing 
Het setje van 2 is nodig om invulling te geven aan de begrippen ‘visie’ 
en ‘timing’. Daarbij wordt de lange grafiek geconsulteerd voor visie 
en de korte grafiek voor timing. Je zou het ook ‘strategie’ en ‘tactiek’ 
kunnen noemen. De lange grafiek indiceert wat je als belegger het 
beste kunt doen, de korte grafiek geeft aan wanneer je het beste tot 
actie over kunt gaan. 

Synchronisatie
Nu zullen beide grafieken niet altijd met elkaar in de pas lopen, dat zou 
te gemakkelijk zijn. Regelmatig is er een zogenaamd tijdvensterconflict.   
Wacht totdat beide charts ‘in sync’ met elkaar zijn, dat ze elkaar 
bevestigen, dan kun je het beste scoren.  
De lange grafiek biedt kans om te scoren, de bal ligt voor u klaar, maar 
de korte grafiek zal aan moeten geven wanneer u daadwerkelijk een 
trap tegen de bal zult geven, dan is de scoringskans toch het grootst? 
De techniek van ‘De Bal en de Trap’ geldt niet alleen bij entry 
strategieën, maar zeker ook bij exits. Probeer het maar eens!

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek 

 Afbeelding 1 

Afbeelding 2

De techniek van ‘De Bal en de Trap’.....

 De Bal en de Trap

Strategie en tactiek, ook bij beleggen....

Wolters Kluwer - Stier door het ijs

“Met een forse tik wordt de koers onder 
de SMA gedrukt, er start een negatieve 
overgangsfase tot aan de steunstreep 
op 64+ tot 63+. De RSI stuurt aan op een 
pullback, ofwel een terugtest van de SMA 
lijn. Zou dit een vergissing van de stier zijn of 
daadwerkelijk de eerste stap in een dalende 
trendfase? Komende week maar even 
aanzien wat er gaat gebeuren”, zo schreef 
ik vorige week. Ik hoef hier niets aan toe te 
voegen, het is even aanzien of de pullback 
daadwerkelijk van de grond komt. 

Conditie: Down.
Coaching: even aan de zijlijn de heftige strijd 
gadeslaan, laat de rook eerst optrekken. 

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=410&underlying=Wolters+Kluwer&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 9, 5 maart 2021

 Alfen - Normale correctie

Al geruime tijd is er sprake van een 
gestage uptrend. En mooi proces van 
hogere toppen en hogere bodems boven 
een fier opkrullende SMA lijn. Recent werd 
er getopt op 94+, waarna een grillige maar 
terechte correctie volgde die thans nog 
gaande is. Mogelijk dat er reeds op de 
eerste Fibo lijn rond 65,00 gebodemd gaat 
worden, de RSI stuurt daar wel op aan. 
Bovendien geldt het motto ‘oude weerstand 
wordt nieuwe steun. Komende week een 
witte candle zal dit scenario bevestigen. 

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

AMG - Stabilisatie boven in het veld

In een redelijk rechte streep van 14+ naar 
bijna 34,00, een prima prestatie van de 
bulls. Maar ze worden nu wel wat nerveus 
getuige de drie sprietencandle’s die er nu 
staan. Er wordt nog wat naar boven geprikt, 
maar echt doorstomen is er niet meer bij. 
Dit kan de opmaat zijn voor een correctie 
naar de Fibo grid op 26+ tot 21+. Ik zie wel 
een lichte negatieve divergentie, dit kan 
leiden tot extra berendruk. Voor nu bezien 
of er daadwerkelijk getopt gaat worden. 

Conditie: Up.
Coaching: bij signalen van topvorming 
overwegen om koopposities te verkleinen of 
te neutraliseren. 

BAM  - Stieren op stoom

De stieren weten prima stand te houden, 
sterker nog, ze stomen lekker door richting 
zo mogelijk de 2,70 zone. Ze hebben er zin 
in nadat ze eerder waren opgeveerd vanaf 
de SMA lijn rond 1,60. De contouren van 
een stijgende trendfase worden hierdoor 
steeds duidelijker, hogere toppen en 
hogere bodems stuwen de koers wat dat 
betreft naar hogere niveaus. Voor nu bezien 
tot hoe ver de bulls zullen reiken, waarna 
een correctie zal volgen, een logische stap 
in een trendfase. 

Conditie: Up.
Coaching: zolang de candles wit kleuren 
en de swingteller doortelt in zijn upswing, 
mogen koopposities worden aangehouden. 

     = kans,  = bedreiging
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie) week 9, 5 maart 2021

Brunel - Tijd voor een top 

Na de Corona dip vorig jaar, toen de koers 
rond 4,50 noteerde, is er serie hogere 
toppen en hogere bodems gestart die de 
koers uiteindelijk tot bijna 10,00 stuwde. 
DE SMA lijn werd onderweg geruisloos 
opwaarts gepasseerd, wat dat betreft is 
er al tijdenlang sprake van een stijgende 
trend. Maar wordt het niet eens tijd voor wat 
afkoeling? Deze week de swingteller op +9, 
terwijl de RSI de dynamische OB lijn raakt. 
Of toch eerst nog wat stierenstootjes tot 
10,70? De kleur van de komende candle zal 
uitsluitsel geven. 

Conditie: Up.
Coaching: uitstaande koopposities strak 
monitoren, een correctie lijkt aanstaande.

Heijmans - Eerst effe dippen

Wat een route hebben de bulls afgelegd. 
Vanaf de dip in maart vorig jaar rond 5,00 
in een redelijk hoog tempo naar 14,00. 
Maar nu zijn ze toe aan wat afkoeling. 
Deze week swing +9 met zwarte candle 
impliceert topvorming als opmaat voor een 
correctie naar de Fibo grid rond 11+ tot 
krap 10,00. De afstand met de SMA lijn is te 
groot, bovendien stuurt de RSI aan op een 
gezonde dip. Maar eens bezien tot hoever 
de beren zullen reiken. 

Conditie: Up.
Coaching: de Dashboard spelregels geven 
aan dat het al dan niet deels afromen van 
koopposities is te overwegen. 

Wereldhave - Verse uptrend 

In november vorig jaar passeerden de bulls 
de dalende SMA lijn in een poging een 
trendomkeer te bewerkstelligen. Zo te zien 
lukt dat aardig, want de eerste upswing kan 
deze week worden afgerond. Daarna is er 
ruimte voor een extra aanloop tot circa 12+ 
of zelfs 10+ om de uptrendfase te valideren 
en vervolgens op te stomen naar de 20+ 
zone, want dat potentieel herbergt de 
grafiek. De krijtstrepen liggen ver weg, dus 
het speelveld is ruim, zowel voor de stier als 
de beer. 

Conditie: Up.
Coaching: kopen op zwakte zolang de 
koers boven de 10+ zone beweegt is de 
aangewezen strategie. 
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland  week 9, 5 maart 2021

Adidas - Terugval binnen de range

Er is reeds een aantal maanden sprake van 
een brede trading range tussen grofweg 
250 en 302. Inmiddels heeft de koers de 
weerstandzone getest, deze week een dikke 
zwarte candle. Ligt een terugval op de loer 
richting 250? Volgende week springt het 
Dashboard in de correctiestand aangezien 
de swingteller dan in de min draait. Het blijft 
voorlopig dus een range spel voor Adidas. 
Nu maar aankijken hoelang de afdaling blijft 
aanhouden. 

Conditie: Up / Correctie.
Coaching: voor koopjesjagers is het uitkijken 
naar signalen van bodemvorming binnen de 
trading range.

Allianz - Opwaartse doorbraak

Het gaat met de koers van Allianz prima. 
Deze week is er sprake van een opwaartse 
uitbraak boven de top op krap 210. 
Daarmee is de eerdere doorbraak en de 
pullback gevalideerd. Er ligt ruimte voor 
een verdere koersstijging richting de 
weerstandzone op 230. Pas onder 185 gaat 
een negatieve overgangsfase van start. 
Zover is het nog niet, vooralsnog de bulls 
blijven volgen.

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
de koers boven 185 beweegt.

Alphabet (Google) - Bodemzoeken

Een prima uptrend, dat zal geen verrassing 
zijn. Hogere toppen en hogere bodems 
boven een stijgende daily en weekly SMA. 
Recent is een top neergezet op 2.152+. 
De steun ligt wat verder weg op 1.699. Als 
tussenliggend vangnet zie ik nog 1900+ 
op de kaart, tevens de zone rond de daily 
SMA die de trend redelijk goed volgt. Op het 
Dashboard is sprake van een correctiefase 
binnen de uptrend, er is immers sprake van 
wat lichte hapering. Voor nu bezien of de 
markt op korte termijn een bodem neerzet.

Conditie: Correctie.
Coaching: wellicht zoeken naar signalen van 
bodemvorming voor additionele aankopen.

     = kans,  = bedreiging



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

Chart Navigator - Valuta - Obligaties week 9, 5 maart 2021

EUR/USD - Gesneuvelde steun

GBP/USD - Topvorming

“Een stevige zwarte candle met spriet 
siert de chart. Tel daarbij de dynamische 
overboughtlijn die is aangetikt door 
spanningsmeter RSI en de swingteller met 
een +9 stand. Een Exit Long signaal van 
het Dashboard voor de uptrend.” Dat was 
vorige week mijn commentaar. En jawel 
een correctie lijkt van start te gaan. Toch 
kunnen de daily SMA zone of de oude 
toppen rond 1.35+ wellicht nog voor steun 
zorgen. We zullen zien.  
 
Conditie: Up.
Coaching: wellicht wat winst nemen.

Euro-Bund future - Swing -9 + twijfel

De zone rond 176 is recent neerwaarts 
doorbroken en dat betekent dat een afdaling 
kan volgen richting grofweg 170 als vangnet, 
met als tussenliggende drempel de steun 
op 172+. Daar is inmiddels sprake van wat 
stabilisatie. De swingteller noteert -9 en er 
worden doji candles geplaatst. Er is dus 
sprake van twijfel, wellicht als opmaat voor 
een klim. Volgende week weer wit? 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Zo snel kan het gaan. Halverwege de week 
nog een positief beeld met een mogelijke 
voortzetting van de uptrend en aan het 
eind van de week is er niets van over. De 
EURUSD zakt door de steun, weg positief 
plaatje. Dat hoort er nou eenmaal bij. 
Thans dus een correctie, eerst maar kijken 
hoe lang die blijft aanhouden, er ligt wel 
flink wat ruimte tor 1.1600, maar wellicht 
wordt er eerder bodemvorming zichtbaar, 
bijvoorbeeld rond 1.18+.

Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities zijn niet langer 
geoorloofd. 

   

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, 5 maart 2021

Goud - Dalend trendkanaal

Het was lange tijd wat chaotisch op de chart 
van Goud. De koers bleef lange tijd hangen 
rond 1.800+, maar zakt nu reeds een aantal 
weken binnen het dalingskanaal. Er is ruimte 
voor een verdere afdaling richting 1.523, 
tevens de steunzone op de maandkaart. In 
ieder geval is een negatieve overgangsfase 
van start op de weekgrafiek. Voor nu bezien 
hoelang de afdaling blijft aanhouden. 

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

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

     = kans,  = bedreiging

Per saldo is er nog wel iets van een 
gematigd opwaarts patroon zichtbaar, 
maar het beeld is wel moeizaam. Op het 
Dashboard is de Correctiefase dan ook 
valide. De steunzone op 24+ moet als 
vangnet dienen voor de koers van het 
edelmetaal. Daaronder ligt de SMA en 
steunzone rond 22 op de kaart. Eerst maar 
kijken hoelang de afdaling blijft aanhouden. 

Conditie: Correctie.
Coaching: een positie aan de zijlijn ter 
overweging.

Wat een trend in het ‘zwarte goud’. De koers 
is de tussenliggende horde op 60 inmiddels 
ruimschoots gepasseerd, het niveau rond 
70 ligt nu in het vizier. Spanningsmeter 
RSI noteert al enige weken overbought, 
dat kan echter lang aanhouden want 
zolang er hogere weekly highs en lows 
worden neergezet kan de opmars rustig 
worden voortgezet. Daarnaast brengt een 
correctie niet al te veel schade aan het 
opwaartse patroon. Al met al een positief 
charttechnische beeld. 

Conditie: Up.
Coaching: koopposities aanhouden zolang 
de koers in dit ritme opwaarts beweegt.

BrentOil future - Gedegen opmars Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zilver - Moeizaam Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=586&underlying=Goud&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=11321&underlying=Brent+Future&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=847&underlying=Zilver&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sdf=&sdt=&ttm=0&irf=&irt=&s=20&sortby=&direction=Ascending
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Chart Navigator  

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

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

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

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

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

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

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

bnpparibasmarkets.nl


