
•Amsterdam, 30 mei 2016 

De basis van Technische Analyse,  

deel 1 van 3 

Deel 1 – Technische Analyse 

en  

Dashboard Beleggen 



 Doelstelling Drieluik  

Kennismaking met TA en Dashboard 

Beleggen 

Mijn marktlens interpreteren 

Mijn TA coaching beter leren kennen 

Mijn Chart Navigator beter lezen 

Betere beleggingsbeslissingen nemen 



 Programma deel 1  

Definities… 

De beslisboom… 

Technische analyse fundamenten… 

Wat is Dashboard Beleggen? 

De Candlestick grafiek… 

Trend en Trading range… 

Mijn steun en weerstand mechanisme… 

Het vervolg… 

 



Definities…wat is Technische Analyse?  

Het definiëren van het meest 

waarschijnlijke scenario wat 

betreft toekomstig 

marktgedrag, gebaseerd op 

historisch koersverloop….. 

Inschatten wat normaal 

gesproken de volgende stap 

van de markt zal zijn….. 



  

 

•Steun en weerstand 

•Trend of Trading Range 

•Koerspatronen 

•Bullish en bearish sentiment 

•Kantelpunten, navigatieniveaus 

•Uitbraken en pullbacks 

TA = Visuele analyse… 



  

%
•Kansanalyse…. 

TA = Waarschijnlijkheidsanalyse… 



  

•Kuddegedrag op de kaart..... 

TA = Sentiment analyse… 



  

•Wanneer in actie komen..... 

TA = Timing instrument… 



  

•Als iedereen het doet, gebeurt het ook..... 

TA = Self fulfilling prophecy… 



De beslisboom… 

 

Money  Management 

 

 

Psychologie 

 

 

Technische analyse 

 

 

Fundamentele analyse 

 

WAT 

(Strategie) 

 

WANNEER 

(Tactiek) 

 

 

HOEVEEL 

 

 

DISCIPLINE 

 



 Technische analyse fundamenten  

De prijs is het bewijs….. 

Marktgedrag herhaalt zich…… 

Koersen bewegen in trends….. 



  

“De Prijs is het Bewijs” 
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Technische analyse fundamenten 



  

“Marktgedrag herhaalt zich” 

Technische analyse fundamenten 



  

“Koersen bewegen in trends” 

Technische analyse fundamenten 



Definities…wat is Dashboard Beleggen?  

Het detecteren van kansen en 

bedreigingen op diverse 

speelvelden met specifieke 

signalen en condities… 

Objectieve metingen van trend, 

sentiment, spanning, steun en 

weerstand…. 

Het optuigen van vier 

mogelijke scenario’s, t.w. 

Koop-, Verkoop-, Steun- en 

Weerstand scenario… 



 De candlestick  

De componenten… 

Zwart en wit, Engeltje en Duiveltje… 

Basisvormen 

Stieren- en berenstempels… 



 Candlestick chart 

Hoogste 

Laagste 

Open 

Slot 

Hoogste 

Laagste 

Open 

Slot 



 Candlestick chart 

Maak kennis met het Engeltje 

en het Duiveltje… 

‘Wit’ is bullish, ‘Zwart’ is bearish…  



 

 
Candlesticks – Basisvormen 

Marubozu  

White 

Marubozu  

Black 

Dragonfly 

Doji 

Long Legged 

Doji 

Gravestone 

Doji 

Engeltje Duiveltje 

 Candlestick chart 



 

 

Engeltje 

Stieren Stempels 

Marubozu  

White 

Bullish  

Engulfing 

Hammer 

Dragonfly 

Doji 

Morning 

Star 

 Candlestick chart 



 Candlestick chart 



 Trend en Trading Range 

Trenderende marktfase….. 

Trading range fase… 

Het lijnenspel….. 



•Hogere toppen en hogere bodems 

•Lagere toppen en lagere bodems 

Trenderende markt….. 



Trendlijn en Trendkanaallijn  

Stijgende trend: 

•Trendlijn over de bodems 

•Parallelle Trendkanaallijn over de top(pen) 

Dalende trend: 

•Trendlijn over de toppen 

•Parallelle Trendkanaallijn over de bodem(s) 



 

Trading range markt….. 

•Gelijke toppen 

•Gelijke bodems 

•Steun- weerstandscenario’s 



Steun en weerstand  

•Oude steun wordt nieuwe weerstand 

•Oude weerstand wordt nieuwe steun 



Pivot High en Pivot Low….. 

Kantelpunten en routepaaltjes….. 

Mijn Steun en weerstand mechanisme  



Mijn Steun en weerstand mechanisme  

4/2 Pivot High: Weerstand met 4 lagere Highs er voor en  

2 lagere Highs er na… 

4/2 Pivot Low: Steun met 4 hogere Lows er voor en  

2 hogere Lows er na… 



Strepen in het veld  

Groene steunstreep…. 

Rode weerstandsstreep… 



 Mijn TA cockpit of marktlens indicatoren… 

Hierover meer in TA Basis deel 2 

…maandag 6 juni 2016, 19:30 uur  



Disclaimer BNP 

Deze presentatie wordt verzorgd door Bakker Technische Analyse Consultancy B.V. (BTAC) en in samenspraak met 

BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) georganiseerd. Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk analist. 

BNP Paribas en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding 

technische analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De informatie in deze presentatie 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 en te bespreken met uw 

beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 

garantie voor de toekomst. De in deze presentatie gegeven standpunten en vooruitzichten van BTAC/Nico Bakker 

geven zijn technische mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of 

indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze presentatie. BNP Paribas kan van tijd 

tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten 

besproken in deze presentatie. BNP Paribas heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, 

invloed op, zeggenschap over of inspraak in de totstandkoming van de technische analyses van of namens BTAC of 

een aan haar gelieerde onderneming of persoon. BNP Paribas is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en 

geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de technische 

analyses van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon.  

Ten tijde van deze presentatie heeft Nico Bakker mogelijk in privé dan wel zakelijk een positie in de onderliggende 

waarden dan wel in financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden die aan de orde komen in deze 

presentatie.  

Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend. 


