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Leer beleggen met Technische Analyse, 

deel 2 van 3 

Deel 2 – Mijn Marktlens 



 Doelstelling  

Marktlens componenten begrijpen 

Marktlens bevindingen interpreteren 

Routes uitzetten 

Mijn Chart Navigator beter lezen 

Mijn TA coaching aanbevelingen beter 

begrijpen 



 Programma  

Mijn Marktlens: 

Candlesticks (korte herhaling) 

Steun en Weerstand (korte herhaling) 

Sleepkabel 

Spanningsmeter 

Swingteller 

Totaal plaatje 



 Candlestick chart 

Hoogste 

Laagste 

Open 

Slot 

Hoogste 

Laagste 

Open 

Slot 



 Candlestick in mijn Dashboard  

Witte Body 
Zwarte Body 

Zebra grafiek 



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… 



 De Sleepkabel  

Kenmerken van een gemiddeldelijn 

Waarom een 55 SMA? 

Welke signalen en condities zijn er ? 

Wat doet de Sleepkabel in mijn 

Dashboard? 



 Kenmerken gemiddeldelijn  

Uitfilteren van mineure koersbewegingen 

Lagging karakter 

Objectieve trendmeter 

Subjectieve parameterinvulling 



 Berekening gemiddeldelijn  

Voorbeeld: 10 daags gemiddelde: 

Ongewogen: 

Som 10 slotkoersen / 10 

Gewogen: 

Slot1 x 10 + slot2 X 9 + 

slot3 x 8 …/ som vd 

gewichten 

10 slotkoersen 



 Waarom SMA? Waarom 55?  

55 is een Fibonacci getal 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55….. 

Ongewogen werkt prima… 

Hoe ‘langer’ de lijn, hoe ‘groter’ de trend  



Signaal:Snijpunt van koers met SMA lijn 

Conditie: Koers boven/onder de SMA 

 Signalen en Condities 1  



‘Whipsaws’ horen er bij… 

 Valse signalen… 



 Signalen en Condities 2 

Conditie: steile of vlakke SMA 

lijn, trending of trading?   



 SMA in mijn Dashboard 

Start en richting van de trend 

Cross-U = Start uptrend 

Cross-D = Start downtrend 

U = Uptrend status 
D = Downtrend status 



 De Spanningsmeter 

Kenmerken van de Dynamische RSI 

Welke signalen en condities zijn er ? 

Wat doet de spanningsmeter in mijn 

Dashboard? 



 Dynamische RSI  

14 periode RSI (Relative Strength Index) tussen 0 en 100 

Dynamische groene OS (oversold) band 

Dynamische blauwe OB (overbought) band 

RSI = 100 – (100 / (1 + (gem. stijging / gem. daling))) 



 Signalen en Condities 1 

Overbought en Oversold signalen (OB en OS) 



 Signalen en Condities 2 

Positieve divergentie 

Negatieve divergentie 



 Signalen en Condities 3 

50-lijn opveren of afketsen… 



 Signalen en Condities 4 (extra) 

RSI Explosiemeter 



 RSI in mijn Dashboard 

OS = Oversold Status 

OB = Overbought Status 

OB-cross = Correctie Signaal 

OS-cross = Herstel Signaal 

>50 = Opwaartse druk 

<50 = Neerwaartse druk 



 De Swingteller 

Kenmerken van de Swingteller 

Welke signalen en condities zijn er ? 

Wat doet de Swingteller in mijn 

Dashboard? 



 Swingteller    

Upswing: Slotkoers > slotkoers [4], 

maximum +9  

Downswing: Slotkoers < slotkoers [4], 

maximum -9  



Upswing in uptrend…. 

(actie beweging)  

Downswing in uptrend… 

(reactiebeweging) 

 Signalen en Condities 1 



Downswing in downtrend… 

(actie beweging)  

Upswing in downtrend… 

(reactiebeweging) 

 Signalen en Condities 2 



 Swingteller in mijn Dashboard 

+1…+9  = Upswing 

-1…-9  = Downswing 

Swings tussentijd 

afgebroken…. 



 Totaalplaatje 

Candlestick 

Sleepkabel  

Steun en weerstand 

Spanningsmeter 

Swingteller 



 De vier scenario’s van Dashboard Beleggen 

Hierover meer in TA Basis deel 3 

…maandag 13 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. 


