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Beijing helpt ASML
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat onze nationale chipmachinetrots ASML binnenkort op 17 april
met de kwartaalcijfers komt. En het zal u wellicht ook al niet ontgaan zijn dat men in China een
probleem heeft met luchtvervuiling en smog. Maar… hoe hangt dat met elkaar samen? In dit artikel
leest u het.

Jeroen Santen
Active Hedge Group B.V.
De Active Hedge bestaat uit een
aantal ervaren beroepshandelaren
die gedurende beursuren in
contact zijn met vele beleggers
over de ontwikkelingen op de
(Nederlandse) beurs. Op basis van
het
laatste
nieuws,
(kwartaal)cijfers, volatiliteit en
Technische Analyse selecteert
Active Hedge wekelijks een
‘trending
topic’
uit
de
beleggerswereld. Active Hedge en
BNP
Paribas
hebben
samenwerkingsverband
waarbij
Active Hedge in ruil voor een
financiele vergoeding artikelen
schrijft gerelateerd aan beleggen
en de beleggingsproducten die
BNP Paribas uitgeeft.

De overheid in China is de moeilijkste niet, die
neemt moeiteloos rigoureuze maatregelen. Nu
men in Beijing de punten van de wolkenkrabbers
niet meer kan zien, wordt er vol ingezet op
elektrisch rijden. Zo wordt rijden op fossiele
brandstoffen praktisch onmogelijk gemaakt
omdat er haast geen kentekenbewijs meer voor
te verkrijgen valt. Dat zorgt voor een
aardverschuiving in de automobielindustrie. Het
aardige is dat de elektrische en hybride auto’s
vele malen meer elektronica behoeven voor de
aansturing van alle systemen. Een Tesla heeft
bijvoorbeeld niet alleen grote slimme accu’s
met bijbehorende laadcyclus, terugladen bij
remmen etc., maar ook een autonoom
besturingssysteem. Daarbij is het technisch al
mogelijk om zonder bestuurder te rijden, ook al
mag dat nog vrijwel nergens in de wereld. Tesla
is het bekendste voorbeeld, maar vrijwel de hele
autoindustrie is bezig met dit soort technologie.
In totaal zijn er nog oneindig veel meer ‘gewone’
auto’s, maar de groei van de elektrische- en
autonome automarkt is enorm.
Het lijkt koren op de molen voor de
halfgeleidersector. Met name de autonome
besturing heeft immens veel supersnelle
processoren nodig om alle data die constant
verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd
moet worden te kunnen verwerken. Chips
worden grofweg verdeeld in Memory chips en
Logic chips, waarbij de eerste categorie chips
vooral opslaat en verwerkt en de tweede soort
meer geldt als het brein van technologie. Logic
chips interpreteren de informatie en zetten dat
om in de vereiste acties. Ze zijn allebei
belangrijk, maar vooral het logic segment is
waar ASML nu waarde in ziet. Daar kan het
bedrijf de komende jaren de grootste groei van
verwachten. De Memory chips zijn eveneens

heel belangrijk doordat er steeds meer data
gedeeld en verzameld wordt (zie ook uw
smartphone), maar daar is de groei in capaciteit
de groei in vraag voorbij gestevend, waardoor de
cyclus nu op een top is.
In de tweede helft van 2018 vertraagde de groei
in vraag naar chips, volgens de Semiconductor
Industry Association (SIA). Toch spreekt de SIA
van een nog altijd groeiende vraag. De Logic
chips moeten de vraag voor ASML’s machines
nu op peil gaan houden, terwijl de groeiende
vraag naar semiconductors wereldwijd de
overcapaciteit in memory op moet slokken
richting het einde van dit jaar. Dat werd ook
bevestigd door topman van ASML Peter
Wennink, die tijdens de toelichting op de
jaarcijfers in januari ook opmerkte dat orders
voor de eerste helft van 2019 werden
doorgeschoven naar het derde kwartaal 2019.
Wat verder de moeite waard is om te
overwegen, is de mix van verkopen van ASML.
Zoals analist Jos Versteeg in een video voor ABM
financial news op 1 april j.l. opmerkte, is nu
ongeveer 25% van alle verkochte lithografie
machines wereldwijd een EUV machine en de
rest is de ouderwetsere arF technologie. Juist die
EUV technologie heeft 20 jaar en vele miljarden
aan ontwikkeling en overnames gekost. Het
wordt momenteel enkel en alleen beheerst door
ASML en het is een voorsprong die bijna niet in
te halen lijkt. Het mooie is dat men aanneemt
dat dat binnen enkele jaren andersom gaat zijn,
dus 75% voor EUV en de andere 25% voor de arF
oplossingen. En EUV is niet alleen een vrijwel
monopolistische markt voor ASML, de machines
zijn ook nog eens veel duurder.
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Voor de toekomst ziet het er dus nog steeds sterk uit.
Technologie is echter onvoorspelbaar, net als de duur van de
huidige economische hoogtijdagen. Dit afgelopen kwartaal zal
misschien dan ook wel eens een minder beeld kunnen laten
zien, mede door de orderportefeuille die nog altijd heel
belangrijk is voor het sentiment rondom ASML. Juist daar zal dus
op gelet worden bij de naderende cijfers. Mochten ze
tegenvallen, dan is er gelukkig nog wel een mooie lange termijn
visie op het bedrijf. Misschien ontstaat er zelfs wel een koopje
na een eventuele daling.

Lopende posities:
Op het moment van schrijven heeft Jeroen Santen in privé dan wel zakelijk geen positie in de onderliggende waarde zoals beschreven in dit
document dan wel financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarde zoals beschreven in dit document. Er kan sprake zijn van
indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin voor hun belegd wordt en waar zij geen invloed op hebben
op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend.

Auteur: Jeroen Santen
Bronnen: FD.nl 6-2-2019, ABM financial news 23-1-2019, Beurs.nl 5-2-2019
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Achtbaanrit ASML
De stevige uptrend van ASML kreeg het vorig jaar flink te verduren met de afdaling die in de tweede helft
van vorig jaar zichtbaar werd in het aandeel. Op 10 euro na is die daling inmiddels weer goedgemaakt. Het
volatiele plaatje illustreert daarbij keurig het nut van ons Dashboard om trend- en overgangsfase te
illustreren. Laten we de weekgrafiek derhalve nader bekijken.

Nico Bakker
Bakker Technische
Analyse Consultancy B.V.
Nico Bakker is hofleverancier
van
technische
analyse
binnen BNP Paribas Markets.
Hij publiceert regelmatig
artikelen in allerlei media.
Ook verzorgt hij diverse
trainingen en workshops en
is hij een graag geziene
spreker
tijdens
beleggingsevenementen.

Forse afdaling
Een jaar geleden noteerde ASML circa 161+. Het
aandeel wist in een volatiele uptrend krap 190 te
bereiken halverwege 2018. Een negatieve
overgangsfase volgde die keurig begeleid werd
door de daily SMA stippellijn en de swingteller.
Eind december werd vervolgens een bodem
geplaatst op 130+. Een fors verlies van bijna 32%.
Sindsdien is ‘alles wat aan de daling ten
grondslag lag’ kennelijk als sneeuw voor de zon
verdwenen, want beleggers ‘waarderen’ ASML
inmiddels weer op zo’n 180 euro. Hoe dan ook,
‘de prijs is het bewijs’ en gelukkig hebben wij een
aantal objectieve tools om de koersontwikkeling
te meten. Dus hoe nu verder?
Doorgewinterd
Welnu, de doorgewinterde Dashboardbelegger
die keurig de regels volgt van ons
Dashboardsysteem heeft in ieder geval zowel van
de up- als de downtrend kunnen profiteren. De
afdaling richting 130 ging keurig gepaard met
een negatieve swingteller die rond de bodem het
maximum bereikte als waarschuwing dat de

breakout op zijn eind liep. Vervolgens ging de
rebound van start en lagen er instapkansen
volgens het Dashboard rond 140. Inmiddels is de
tweede upserie valide met de swing op +3 en
stijgt de RSI richting dynamisch overbought
gebied. De weerstand op 190 ligt in het vizier,
het patroon van hogere toppen en bodems is
intact en de Up conditie is valide op het
Dashboard. Mocht er op zeer korte termijn een
terugval plaatsvinden richting 170 dan liggen er
mogelijk additionele koopkansen. Zolang de koers
boven de weekly SMA noteert en de swingteller
in de plus staat kunt u overwegen bestaande
posities aan te houden. Bij topvorming rond 190
wordt het wellicht tijd wat winsten af te romen.
Voor nu de bullenrit dus rustig uitzitten.
Heeft u tussentijds vragen over de koersvorming
van dit fonds? Via Twitter @TheDailyTurbo
informeren wij u graag en houden u verder op de
hoogte.
Auteur: Wouter de Boer

ASML HOLDING
Bekijk de BNP Paribas
Turbo’s

Lopende posities:
Op het moment van schrijven heeft Wouter de Boer
van BTAC in privé dan wel zakelijk geen positie in de
onderliggende waarde zoals beschreven in dit
document dan wel financiële instrumenten die hier
aan zijn gerelateerd. Er kan sprake zijn van indirecte
deelnemingen
via
beleggingsfondsen,
kapitaalverzekeringen en/of pensioenfondsen waarin
wordt belegd en waar hij geen invloed heeft op het
beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere
potentiële belangenconflicten bekend.
Weekgrafiek ASML HOLDING, Bron: BTAC Visuele Analyse, 09 april 2019
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Nieuw: Turbo's op de FTSE 100
Het Turbo-aanbod van BNP Paribas Markets is uitgebreid met Turbo's op de belangrijkste graadmeter van de effectenbeurs van London, de
Financial Times Stock Exchange Index ofwel de FTSE 100.

BEKIJK DE BNP PARIBAS FTSE 100 TURBO'S

Mocht u opzoek zijn een specifieke Turbo en/of Booster die nog niet in het aanbod van BNP Paribas is opgenomen, neem dan gerust contact
met ons op via markets@bnpparibas.com.
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Markets Update en Daily Charts video's

BEKIJK DE MARKETS
UPDATE VIDEO

BEKIJK DE DAILY
CHARTS VIDEO

ABONNEER U OP HET KANAAL VAN
BNP PARIBAS MARKETS
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Webinars
BNP Paribas Markets organiseert met grote regelmaat webinars voor zowel de gevorderde als de beginnende belegger. Onderstaand
vindt u een overzicht ons webinar aanbod:

Datum

Titel

11/04/2019 12:00 uur

Bakkers Lunch Webinar
'In 'Bakkers Lunch Webinar' zal technisch analist Nico Bakker u op de
hoogte brengen van de laatste technische stand van zaken op de beurs...
Nico blikt aan de hand van real-time dagcharts vooruit op de tweede
helft van de handelsdag. Het webinar is ideaal voor de actieve belegger
die 'kort op de bal speelt'. Vanzelfsprekend komt de AEX aan bod, maar
ook zal Nico voor u enkele individuele fondsen bespreken.

Spreker

Nico Bakker

Klik Hier

Nico Bakker

Klik Hier

Nico Bakker

Klik Hier

De uitzending duurt 20 tot 30 minuten.
Enige kennis van technische analyse wordt aanbevolen.

15/04/2019 19:30 uur

Bakkers Bull / Bear Webinar
'In Bakkers Bull / Bear webinar van de maand april geeft technisch analist
Nico Bakker u inzicht in het sentiment op de aandelenvelden. Met zijn
Dashboard Beleggen methodiek zal hij circa 15 interessante technische
coaching tips presenteren. Vanzelfsprekend komen de dag-, week-, en
maandgrafieken van de AEX aan bod evenals een aantal zogenaamde
Visuele Pareltjes, ofwel charttechnische koop- of verkoopkansen.
De uitzending duurt 60 minuten.
Dit webinar is voor de gevorderde belegger.

06/05/2019 19:30 uur

Bakkers Turbo Top 5 Webinar
'In 'Bakkers TA Turbo Top 5 Webinar' bespreekt technisch analist Nico
Bakker iedere eerste maandag van de maand de vijf populairste aandelen
onder BNP Paribas Turbo- en Boosterbeleggers in de afgelopen maand.
Nico praat u bij over de actuele technische stand van zaken van deze
aandelen en geeft aan de hand van zijn charts zijn visie. Het webinar is
geschikt voor de actieve belegger die in individuele aandelen belegt en
'kort op de bal speelt’.De uitzending duurt 20 tot 30 minuten. Enige kennis
van technische analyse wordt aanbevolen.
De uitzending duurt 30 minuten.
Dit webinar is voor de gevorderde belegger.

Klik hier voor het archief
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Turbo Long/Short Ratio
Verhouding tussen de totale uitstaande posities in Turbo's Long en Short per 05/04/2019
Als de positie in Turbo's Long groter is de Turbo ratio: + Long posities / Short posities. Als de positie in Turbo's Short groter is dan is de
Turbo ratio: - Short posities / Long posities. Een positief getal geeft dus aan dat de positie in Turbo's Long groter is en bij een negatief
getal is de positie in Turbo's Short groter.

Onderliggende

Ratio

Sentiment

AEX

-1,2

Negatief

S&P

2,2

Positief

Nikkei

7,3

Positief

Brent

2,9

Positief

EUR/USD

3,0

Positief

Goud

25,9

Positief
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in

de
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looptijd.

zich

kredietrisico

termijncontract

met

Het

termijncontracten

een
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doorrollen
kan

van
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wordt stilgelegd,

een

Turbo

of

Booster uit verkocht is, indien in
korte tijd een groot aantal orders
wordt

geplaatst,

bij

extreme

Bij Boosters is de hefboom en het

opleveren of juist rendement kosten.

en

risico doorgaans nog hoger dan bij

Dit is afhankelijk van de termijnmarkt

storingen in het systeem van BNP

Boosters en Memory Coupon Notes

Turbo’s. Hoe hoger de hefboom die

en staat los van veranderingen

van

Paribas, Euronext, een dataleverancier

zijn daarom niet geschikt voor iedere

men kiest, hoe sneller een beweging

de spotprijs van de desbetreffende

of de beurs waarop de onderliggende

belegger. Het is van belang dat u

van de onderliggende waarde door

grondstof.

waarde

en

zoals koersrisico,

met

een

liquiditeitsrisico.

Turbo’s

Wan

neer

een
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werkt in de waarde van de Turbo

termijncontract afloopt, zal de prijs

producten begrijpt
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of

wordt verhandeld.

Paribas

geen

prijzen

bij

Indien
afgeeft

kan het zijn dat het niet mogelijk is
om een Turbo of Booster te kopen
of te verkopen of niet tegen de door

wijzigen, waardoor bij een wijziging

het aflopende contract verkocht

Tevens dient u zorgvuldig af te

het stop loss-niveau dichter

en het volgende contract gekocht.

zich voordoen omdat u in dergelijke

wegen of Turbo’s en Boosters en

koers van de onderliggende waarde

Het

situaties

Memory Coupon Notes geschikt zijn

kan komen. Bij indices zullen deze

termijnprijzen kan een negatief ren

afhankelijk

dement opleveren voor de belegger.

beleggers

voor

u

gezien
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ervaring,

bij

de

wijzigingen in periodes waarin veel
uitgekeerd,
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opeenvolgende

overige

dividend

beleggingen,

positie,

zijn. Bij alle financiële instrumenten

groter
BNP

risicobereidheid en andere relevante

kan gedurende zowel de looptijd

omstandigheden.

(market maker) voor de Turbo’s. Dat
wil zeggen dat BNP Paribas onder
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twijfel, dient u professioneel advies
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is
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van de wisselkoersen van onderliggende waarden die niet in euro

geen aanbieding of een uitnodiging

zijn genoteerd,

tot het doen van een aanbieding

waarde van de in euro genoteerde

marktomstandig heden Turbo’s en
Boosters te kopen of verkopen. Meer

van Turbo’s of Boosters of Memory

producten.

informatie over de tijden waarop u

Coupon
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Notes. Het

Turbo’s
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aanbod
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Boosters

vindt
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Een
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relevante basisprospectus, eventuele

negatief effect.
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positief
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een

Beleggingen
van

in

opkomende

gepaard

met

extra

risico’s op politiek, economisch, de
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Daarnaast

te kopen moet dan ook op basis

gebrekkige

van

financiële verslaggeving en andere

deze

gemaakt.

documenten
Deze

worden

documenten

kosteloos

verkrijgbaar

ont

door

beschikbaarheid

zijn

data

via

transparantie.

www.bnpparibasmarkets.nl.

breekt

in

sommige

van

markten

Ongunstige

ontwik-

kelingen hebben hierdoor vaak een
sterk negatieve invloed hebben

Deze paragraaf
over zicht

bevat

van

de

slechts

een

belangrijkste

op de waarde van beleggingen in
opkomende

markten.

Beleggen

grondstoffen gebeurt

voor

het

middel van termijncontracten Door

relevante basisprospectus, eventuele

te beleggen in termijncontracten en

bijbehorende

de

deze op tijd te verkopen kan fysieke

definitieve voorwaarden. Turbo’s en

levering van een grondstof worden

Boosters zijn financiële instrumenten

voorkomen.

voor

voor lange termijn in een bepaalde

volledig

actieve

overzicht

supplementen

en

en

ervaren beleggers

met een hoge risicoacceptatie.
de

hefboom

is

Door

een belegging

in

Turbo’s en Boosters risicovoller dan

grondstof
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termijncontract
door

te
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dient

voor
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door
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hij/zij
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naar
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die

laatste

willen



en te verkopen. Hierdoor is het
mogelijk om
onder
normale

kunt handelen in Turbo’s en Boosters
vindt
u
in
de relevante
productbrochures. De prijs waarvoor
BNP Paribas bereid is een Turbo of
een Booster te kopen wordt de
‘biedprijs’ genoemd en de prijs
waarvoor BNP Paribas bereid is een
Turbo of een Booster te verkopen
wordt de ‘laatprijs’ genoemd. Het
verschil tussen de bied en laat
prijzen wordt de spread genoemd.
Gedurende de looptijd van een
Turbo of een Booster kan de spread
aan wijziging onderhevig zijn.
Bijvoorbeeld indien er belangrijke
cijfers worden gepubliceerd zoals
jaarcijfers of macro-economische cijfers
kan de
vergroot.

spread

(tijdelijk)

wordt

het

aflopen
een

Actuele informatie over de bied en
laatprijzen gehanteerd durende de
looptijd van Turbo’s en Boosters treft
u aan op de relevante
pagina van de website
www.bnpparibasmarkets.nl.
bijzondere omstandigheden

product

kan

Door
het

voorkomen dat de handel in Turbo’s
en Boosters tijdens beursuren wordt
stilgelegd. Dit kan gebeuren als de
handel in de onderliggende waarde

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Disclaimer
Dit document is opgesteld door BNP

financiële instrumenten beschreven in
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of
groepsondernemingen

dit

met betrekking tot een transactie, de

afzonderlijke

(‘’BNP Paribas’’). Alle informatie
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beleggers dienen zichzelf daarom op

in dit document is gebaseerd op
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informatie afkomstig van BNP Paribas

document,
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Disclaimer
Het

onderdeel

wordt

technische

analyse

Het hoofdartikel van Active Hedge, de

geproduceerd door

Bakker

ProBeleggen
artikelen
en
de
technische analyse artikelen van Nico

Technische Analyse Consultancy B.V.
(“BTAC”) en gedistribueerd door BNP
Paribas. Nico Bakker is bestuurder

Bakker worden hierna gezamenlijk de
“artikelen” genoemd. De
in
de

van BTAC en hij is een onafhankelijk
analist. BNP Paribas en BTAC zijn

artikelen genoemde standpunten en
vooruitzichten zijn door respectievelijk

een
samenwerkingsverband
aange
gaan waarin BTAC in ruil voor een

BTAC gegeven in haar hoedanigheid
als
technisch
analist,
door

financiële

ProBeleggen
gegeven
in
hun
hoedanigheid van beleggingsspecialist

vergoeding

technische

analyse verzorgd en bepaalde pro
motionele activiteiten verricht. De
technische analyses van BTAC zijn

en door Active Hedge in haar hoedanigheid als onafhankelijk analist. Deze

niet bedoeld als individueel beleg
gingsadvies of als aanbeveling tot het

aanbevelingen zijn niet
overeenkomstig
de

doen van bepaalde beleggingen.

voorschriften ter bevordering van de
onafhankelijkheid van onderzoek op

Het onderdeel ‘ProBeleggen’ wordt
geproduceerd door ProBeleggen B.V.

beleggingsgebied en zijn evenmin
onderworpen aan een verbod om al

(“ProBeleggen”) en gedistribueerd door
BNP Paribas. Jim Tehupuring en Albert

vóór de verspreiding van onderzoek op
beleggingsgebied te handelen.

Jellema
zijn
ProBeleggen

opgesteld
wettelijke

bestuurders
van
en zijn onafhankelijk

analist. BNP Paribas en ProBeleggen
zijn
een
samenwerkingsverband

BNP Paribas kan van tijd tot tijd
producten
uitgeven
die
dezelfde

aangegaan waarin ProBeleggen in ruil
voor een financiële vergoeding onder

onderliggende waarden kunnen heb
ben als de financiële instrumenten

meer artikelen produceert voor deze
nieuwsbrief, sprekers voor webinars en

besproken in
Paribas heeft

seminars van BNP Paribas levert en
meewerkt aan promotieactiviteiten van

betrokkenheid bij, op welke manier

de artikelen. BNP
echter geen enkele

BNP Paribas. De analyses en artikelen
van ProBeleggen en/of haar bestuurders

dan ook, invloed op, zeggenschap
over
of
inspraak
in
van
de
totstandkoming van de artikelen van

zijn niet bedoeld als individueel
beleggingsadvies of als aanbeveling tot

of namens respectievelijk BTAC,
ProBeleggen of Active Hedge of een

het doen van bepaalde beleggingen.

aan
BTAC, ProBeleggen of
Active
Hedge gelieerde
onderneming
of

Het hoofdartikel wordt geproduceerd
door Active Hedge Group B.V. (“Active

persoon. BNP
Paribas
is
niet
verantwoordelijk voor de volledigheid,

Hedge”) en gedistribueerd door BNP
Paribas. De in dit document

juistheid en geschiktheid voor welke
doeleinden dan ook en aanvaardt

opgenomen standpunten en voor
uitzichten zijn door Active Hedge

geen
enkele aansprakelijkheid
in
verband met de artikelen van BTAC,

gegeven in haar hoedanigheid van
onafhankelijk analist. BNP Paribas en

ProBeleggen of Active Hedge of een
aan
BTAC, ProBeleggen
of Active

Active
Hedge.
samenwerkingsverband

Hedge
gelieerde
persoon.

zijn
een
aangegaan

waarin Active Hedge in ruil voor een
financiële
vergoeding
analyses

onderneming of

verzorgd en bepaalde promotionele
activiteiten verricht. De analyses van

Op het moment van schrijven heb
ben voornoemde partijen mogelijk in
privé dan wel zakelijk een positie in

Active Hedge zijn niet bedoeld als
individueel beleggingsadvies of als

de onderliggende waarden zoals
beschreven in dit document tenzij bij

aanbeveling
bepaalde

tot
het
doen
van
beleggingen.
Iedere

het
bewuste
artikel
anders
is
aangegeven. Specifiek ten aanzien van

investering
dienen
toetsen
aan
hun

Nico Bakker geldt dat hij geen directe of
indirecte
posities
aanhoudt
in

persoonlijke beleggersprofiel en te
bespreken met hun eigen adviseur.

individuele aandelen maar mogelijk wel
in indices waar de door hem besproken

(potentiële)
beleggers
te

aandelen deel van uitmaken.

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

