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Bulderende bazooka’s op de financiële markten.
Nu het besef doordringt bij de gehele bevolking dat drastische maatregelen noodzakelijk zijn,
komen wereldwijd de centrale banken in actie. De één wat nadrukkelijker dan de ander, zoals we
afgelopen week konden aanschouwen bij de persconferentie van de ECB. Dat de rente niet veel
lager kon was wel duidelijk, maar de kille houding van Christine Lagarde viel niet in goede aarde.
De communicatieve misstap was daarna onherstelbaar. Op zondag 15 maart was het onverwacht
de beurt aan de Amerikaanse Federal Reserve Bank, welke i.p.v. woensdag de 18e nu een paar
dagen eerder bekend maakte niet alleen de rente met ruim 1% te verlagen, maar ook nog eens
voor $700 miljard aan diverse opkoopprogramma’s te starten. Kijk dan zet je grof geschut in. Toch
werden ook deze plannen niet positief ontvangen. Er speelt dus meer dan een collectieve angst
waar deze run naar de bodem eindigt en de vreselijke Corona-pandemie afvlakt tot behandelbare
proporties.
Bart Peters
Active Hedge Group B.V.
Bart Peters is sinds 2005 één van
de moderators van de Beursvloer
en daarvoor ruim 15 jaar actief in
de
financiële
wereld
als
geldhandelaar en Market Maker
op de Amsterdamse Optiebeurs.
Binnen de Active Hedge Group is
hij o.a. verantwoordelijk voor het
schrijven van financiële content
gericht op de actieve zelfbelegger.

De zwaarst getroffen sectoren zijn redelijk
logisch aan te wijzen. De olieprijs is gekelderd,
dus deze sector moest zwaar bloeden. Bedenk
hierbij wel dat de ruzie tussen Saoedi-Arabië
en Rusland feitelijk een apart verhaal is en
zeker bij Rusland zelf ook pijn doet. Een
oplossing hier zou deze sector al meteen wat
lucht geven. Dat de financials hard geraakt
worden, kunnen we deels ook nog wel
bevatten. De lage rente is nu eenmaal slecht
voor het verdienmodel van banken en
verzekeraars. Over de impact voor onze
pensioenfondsen maar te zwijgen. Realistisch
gezien zal de rente in de noordelijke
Eurolanden voorlopig niet oplopen, net als die
in de VS. Een snel herstel lijkt hier dan ook wat
minder voor de hand liggend. Vastgoed werd
aanvankelijk argwanend bekeken. Het viel voor
deze sector toch wel mee en die lagere rente is
juist gunstig. Nu horeca en niet-essentiële
winkels langzaam maar zeker de deuren
sluiten, snapt iedereen dat het voor
winkelcentra een zware kluif gaat worden de
zieltogende middenstand en winkelketens tot
goed betalende klant te behouden. Unibail
Rodamco en Wereldhave zagen de koersen dan
ook halveren. De vlieg- en reisbranche krijgt
uiteindelijk de zwaarste klap. Daar zal de

komende weken en mogelijk maanden de
klandizie wegblijven. De vaste kosten van
personeel, infrastructuur en vloot aan
vliegtuigen of schepen lopen ondertussen
gewoon door.
Er speelt echter nog een extra factor welke
voor gemiddelde beleggers niet altijd in beeld
is, maar er zelf mogelijk wel een (klein)
onderdeel van zijn. Beleggingsfondsen en
ETF’s. Zodra fundmanagers een daling vrezen
of zien dat ze overwogen zitten in bepaalde
sectoren, hetgeen kan komen door extreme
koersdalingen, zal die sector moeten worden
afgebouwd. Deze verkoopdruk komt dan
bovenop de reeds aanwezige angst in de
markt, waar kopers schaars zijn en wijselijk
aan de zijkant blijven. Veel beleggingsfondsen
hanteren een bepaalde tijdsperiode voor
mutaties zoals uittredende beleggers. Voor het
verwerken van deze mutaties hanteert men
een aantal administratieve werkdagen, waarin
men de koop- en verkooporders kan matchen
en het restant als één order naar de markt
sturen. Hierdoor treedt er vertraging op in de
verkoopdruk en kan er op een dag waarin men
verwacht herstel te zien, toch weer fors lager
geopend worden.
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Alle oude beurswijsheden komen dan weer naar voren: geduld is
een schone zaak EN natuurlijk “cash is king”. Want heeft u nog
vrij besteedbare middelen, dan komen er langzaam maar zeker
koopjes om de hoek kijken in bovengenoemde sectoren waar de
koers/dividend verhouding behoorlijk scheef begint te lopen.
Bedenk wel dat bedrijven de dividenduitkeringen mogelijk zullen
gaan aanpassen naarmate de vrije cashflow is geraakt in deze
beurscrisis en daar zullen weinig bedrijven de dans kunnen
ontspringen.
Hebben we nog één sector te benoemen welke aanvankelijk onder
druk lag, maar nu weet te herstellen. De supers worden weer
mateloos populair dankzij de vele filmpjes over hamsterende
mensen en de angst voor tekorten in de keukenkastjes. De komst
van de Amerikaanse gigant Amazon is weer even vergeten, we
winkelen nu massaal online en ook Takeaway.com zal goede
zakendoen nu uit eten niet meer kan, maar laten bezorgen
vooralsnog wel. In de tussentijd houden we een gezonde fysieke
afstand van elkaar en een emotionele afstand van de beurs. Het
zijn bijzondere tijden en die vragen om een bijzondere
behandeling.
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.
Bronnen: RTLZ 12-3-2020, ABM Financial News 15-03-2020,
Nu.nl 15-03-2020, ABM Financial News 16-03-2020
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Back to the 80’s in de AEX.
De afgelopen weken hoor ik van alles voorbij komen. Dat TA niet werkt in de huidige markt bijvoorbeeld. Het
zal wel, intussen kijk ik rustig naar de downtrends op mijn grafiekjes en detecteer ik toppen en bodems. De
markt, pardon, de bulls hebben het zwaar in een event dat nog niet eerder heeft plaatsgevonden. Binnen TA
maakt dat niet uit, deelnemers en orderflow zijn immers altijd anders en toch zijn de patronen hetzelfde.
Gisteren kreeg ik het verzoek om nog even naar 1987 te kijken. Back to the 80’s. Laat ik er gelijk maar even
de andere crashes bij pakken en kijken of we er iets van kunnen opsteken aan de hand van de maandgrafiek.

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.

Fractals
In 1987 noteerde de index grofweg rond 122 en
klapte terug naar circa 65 in twee maanden tijd.
Ruim 10 jaar later in 1998 van circa 600 naar
365, in 2000 van 703+ naar 214 en in 2007 van
563 naar grofweg 195. Uit deze afdalingen zelf is
weinig te halen. De bodempatronen zijn echter
des te interessanter. Zo is er eigenlijk in alle
gevallen wel sprake van een HS-patroon of Vbodem. Niet direct op hetzelfde timeframe, daar
komt het begrip fractals dus om de hoek kijken,
vorige week nog toegelicht in de Chart Navigator.
Op de maandgrafiek kan er bijvoorbeeld sprake
zijn van een V-bodem, terwijl er op de week- of
daggrafiek een HS patroon wordt neergezet. Wat
wel zichtbaar is, is dat de weekly SMA, de
stippellijn, de richting doorgaans prima aangeeft
en ook de verbetering in het sentiment prima
weergeeft.

punten? Het kan allemaal, niemand (zonder
overvloedig kapitaal) kan de bodem ‘voorspellen’.
Op dit moment liggen er krijtstrepen voor de AEX
op op circa 367 en 378, belangrijke
referentiepunten die bij flinke verkoopdruk
zomaar kunnen sneuvelen, maar wel niveaus zijn
waar de hele markt naar kijkt.

Net als u zit ik ongetwijfeld te wachten op de
bodembel, welnu die kan nog wel een hele tijd op
zich laten wachten. Zolang de trend dalend is, en
het patroon van lagere toppen en lagere bodems
intact blijft, dan zijn lagere niveaus aannemelijk.
Wordt het dus 200, 300, 350 of toch weer 65

Dagelijks kunt u in onze Dashboard publicatie de
actuele Dashboard condities en ontwikkelingen
volgen. Heeft u tussentijds vragen over de
koersvorming? Via Twitter @TheDailyTurbo
informeren wij u graag en houden u verder op de
hoogte.

Coaching
Vooralsnog is het vooral van belang om de
huidige neerwaartse beweging goed te volgen en
uw timeframe te scannen op signalen van
bodemvorming. Een strak exit management is
daarbij te overwegen, zowel voor Long als Short
spelers. Als u goed in staat bent om toppen en
bodems te scannen bent u vroeg genoeg om
shortwinsten veilig te stellen of de rebound mee
te spelen. Ons Dashboard kan daarbij een prima
aanvulling zijn om de richting te bevestigen.

AX25 Index Maand
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 AX25 Index Maand Westmin Week, Bron: BTAC Visuele Analyse, 17 maart 2020
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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

19/03/2020 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

De uitzending duurt 30 minuten.
Dit webinar is voor de gevorderde belegger

20/04/2020 19:30 uur

Bakkers Bull / Bear Webinar
In Bakkers Bull / Bear webinar 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.

Klik hier voor het archief
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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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Disclaimer
Dit document is opgesteld door BNP

financiële instrumenten beschreven in

Paribas S.A. of haar dochtervennoot
schappen
of
groepsondernemingen

dit

met betrekking tot een transactie, de

afzonderlijke

(‘’BNP Paribas’’). Alle informatie

financiële

beleggers dienen zichzelf daarom op

in dit document is gebaseerd op

verplichtingen

informatie afkomstig van BNP Paribas

document,

en van andere instellingen die als

adviseur

betrouwbaar

BNP

Paribas

instrumenten

of

of

beschreven

niet
in

treedt
andere
in

op

als

een

fiduciaire

dit

financiële
rol.

toepasselijke wet en regelgeving van
de Verenigde Staten of van haar

de

staten.

hoogte

juridische

te

stellen

beperkingen

Potentiële
van en
bij

het

BNP Paribas

BNP Paribas geeft met betrekking tot
geen enkele jurisdictie een garantie

BNP Paribas S.A. staat in Nederland

reproductie van dergelijke informatie,

of advies over fiscale, juridische en

onder

echter

boekhoudkundige zaken. Dit document

Financiële Markten. BNP Paribas S.A.

is niet bedoeld voor de distributie of

staat in Frankrijk onder toezicht van

het

of

de ‘Autorité des marchés financiers’

derden. Geen garantie of zekerheid
in welke vorm ook, expliciet

entiteit in een jurisdictie of land
waarin een dergelijke distributie of

en haar activiteiten in Nederland
vallen onder het gedragstoezicht van

of impliciet, wordt gegeven met
betrekking tot de volledigheid en

gebruik in strijd is met lokale wet

de Autoriteit
Behalve
in

garantie

voor

getoonde

Paribas
de

biedt geen

juistheid

gegevens

van de

verkregen van

juistheid van de informatie opgenomen in dit document. BNP Paribas
accepteert geen enkele verplichting
om enige informatie opgenomen in

gebruik

door

enig persoon

en
regelgeving.
De
informatie
opgenomen in dit document is
eigendom van BNP Paribas en is
verstrekt op verzoek van een geselecteerd aantal ontvangers en mag

toezicht

van

de

Autoriteit

Financiële Mark ten.
landen
waarin
dit

wettelijk is vereist is de inhoud
van dit document is niet beoordeeld
door toezichthouders in de landen
waarin dit document wordt verstrekt.

niet (geheel of gedeeltelijk) worden

In geval van twijfel over de inhoud
van dit document dient onafhankelijk

van BNP Paribas of haar directeuren,

verstrekt of anderszins gedistribueerd
aan een andere derde partij zonder

werknemers,

de schriftelijke toestemming van BNP

ingewonnen. © BNP Paribas S.A. Alle

Paribas.

rechten,

dit document te herzien of te corrigeren. Geen handelen of nalaten
agenten

of

andere

vertegenwoordigers met betrekking tot
de

informatie

opgenomen

in

dit

document vormt, of wordt geacht

professioneel

advies te
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toegekend,

worden

worden
expliciet

voorbehouden.

Verenigde Staten van Amerika: Dit

Reproductie in welke vorm ook van

of

document is uitsluitend bestemd voor

de inhoud van deze nieuwsbrief is

garantie van BNP Paribas of enig
ander persoon. Indicatieve prijzen of

verstrekking aan “majorinstitutional
investors” zoals gedefinieerd in “Rule

zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming verboden tenzij voor

analyses in dit document zijn te
goeder trouw opgesteld, uitgekozen

15a6” van de Amerikaanse Exchange
Act van 1934, zoals van tijd tot tijd

persoonlijk gebruik. De nieuwsletter
bevat merken van BNP Paribas. De

en beoordeeld en derhalve wordt
geen garantie gegeven ten aanzien

gewijzigd (de “Exchange Act”) en mag
niet
worden verstrektaan
andere

merken omvatten onder andere het
logo van
BNP
Paribas en
de

van

Amerikaanse
in gezetenen.
Elke
Amerikaanse“major
institutional

merknamen
intellectuele

investor”
die
deze
in formatie
ontvangt en komt door het ontvangst

betrekking tot de indices genoemd in
dit document behoren toe aan de

informatievoorziening, accepteert BNP
Paribas geen enkele vorm van

ervan overeen dat hij de informatie
in dit document niet zal verstrekken

relevante Index sponsoren (de “Index
Sponsoren”). De relevante Index

aansprakelijkheid voor kosten, schade
en claims ontstaan uit, of in

of anderszins distribue ren aan
anderen. De effecten zoals hierin

Sponsoren zijn op generlei wijze
betrokken bij de totstandkoming of

verband

beschreven

te

vormen,

de

een

juistheid,

verplichting

volledigheid

en

redelijkheid van deze prijsopgaven
of analyses. Onverminderd de
juridische verantwoordelijkheid voor

met,

een

belegging

in

zijn

zullen

BNP
Paribas.
eigendomsrechten

Alle
met

niet

verkoop van de producten genoemd

financiële instrumenten beschreven in

worden geregistreerd zoals bedoeld in

in dit document, noch wordt door

dit document. BNP Paribas en/ of
haar
dochtervennootschappen
of

de Amerikaanse Securities Act van
1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

hen enig advies tot aankoop van
deze producten gegeven.

groepsvennootschappen,
verbonden
vennootschappen, werknemers of

(de “Securities Act”) en mogen niet
worden aangeboden of verkocht in de

klanten kunnen een belang in financiële instrumenten beschreven in dit

Verenigde Staten van Amerika, tenzij
aan “qualified institutional buyers”

document of daaraan gerelateerde financiële instrumenten. Een dergelijk

(gekwalifi
ceerde
institutionele
beleggers) in lijn met “Rule 144A” of

belang kan omvatten het handelen,
aanhouden, onderhouden van een

op grond van een andere vrijstelling
van of het niet van toepassing zijn

markt in zulke financiële instrumenten als ook het verschaffen van

van de registratieverplichting van de
Securities Act. De aanbieding of

bank, krediet en andere financiële
diensten aan een vennootschap

verkoop van
de
effecten
of
transacties in de effecten kunnen

of de uitgevende instelling van de

verder

beperkt

en

worden

door

onafhankelijkheid van onderzoek op
beleggingsgebied en zijn evenmin
onderworpen aan een verbod om al vóór
de verspreiding van onderzoek op
beleggingsgebied te handelen.


aangaan van transacties na te leven.

geeft in dit document een getrouwe
BNP

gelden.

document.

De aanbevelingen in dit document
moeten
worden
beschouwd
als
“Reclame-uitingen”.
Dit document is niet toegespitst op uw
persoonlijke situatie en mag daarom
nadrukkelijk niet beschouwd worden als
een beleggingsadvies of een voorstel of
aanbod tot kopen of verkopen van
financiële instrumenten en/of het
afnemen van beleggingsdiensten.
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld
overeenkomstig
de
wettelijke
voorschriften ter bevordering van de

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

financiële

ProBeleggen
gegeven
in
hun
hoedanigheid van beleggingsspecialist

vergoeding

technische

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

als

technisch

analist,

door

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

BNP Paribas kan van tijd tot tijd

zijn

producten

een

samenwerkingsverband

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”)

juistheid en geschiktheid voor welke

en gedistribueerd door BNP

Paribas. De in dit document

doeleinden dan

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

ook

en

aanvaardt

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

het
bewuste
artikel
anders
is
aangegeven. Specifiek ten aanzien van

tot
het
doen
van
beleggingen.
Iedere

(potentiële)
beleggers

investering
te

toetsen

aan

dienen
hun

persoonlijke beleggersprofiel en te
bespreken met hun eigen adviseur.

Nico Bakker geldt dat hij geen directe of
indirecte

posities

aanhoudt

in

individuele aandelen maar mogelijk wel
in indices waar de door hem besproken
aandelen deel van uitmaken.

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

