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In dit document worden niet alleen standaard technische analyse begrippen
en uitingen omschreven die ik regelmatig gebruik in mijn commentaren en
publicaties, maar ook eigen benoemingen en interpretaties. Bakker
begrippen die u zich eigen kunt maken om de TA coaching nog beter te
kunnen volgen.
55 SMA/Trendindicator/
Sleepkabel

50-lijn

Afgrond scenario
Afkoel candle

Actiebeweging
Bearish/Berenspoor/Berenpad/
Dalingsdrang
Bearish Engulfing patroon

Beren
Berensentiment
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Wilt u reageren?
Heeft u opmerkingen, vragen,
suggesties, aanvullingen, wilt u
reageren? Doe dit dan door
een email te sturen naar
markets@bnpparibas.com

De 55 Simple Moving Average, ofwel het ongewogen
voortschrijdend gemiddelde over 55 perioden. De 55
SMA is mijn trendvolgende indicator en kan op elk
timeframe worden ingezet.
Het kruisen, opveren of afketsen van deze lijn in de
RSI-grafiek geeft veel ondersteunende informatie over het
sentiment in de markt
Balancerende bullen op de rand van een trend, waarbij zij
alle zeilen moeten bijzetten om de trend intact te laten.
Veelal een eerste zwarte candle nadat een significante
rally heeft plaatsgevonden met de swingteller op een +9
stand.
Een beweging van de stier of beer in de richting van hun
trend.
De beren hebben het heft in handen en drukken de koers
naar lagere niveaus in een solide beweging.
Een negatief omarmingspatroon, een candle met een
zwart lichaam dat de voorliggende witte candle omarmt
en daarmee een draai in sentiment aankondigt.
Benaming voor de verkopende partij in de markt die de
koers omlaag druk
Negatieve ondertoon, tendens tot dalen.

Berenstreep/Berentik/
Berentrap
Bodem/Bodemstampers/
Bodemzone

Body

Bodysteun en - weerstand

Breakout/Uitbraak/Doorbraak
Breakout scenario
Bullish/Bullenparade/
Stierenspoor/Stijgingsdrang
Bullish Engulfing patroon
Candle

Chartreading

Climaxscenario

Countertrendbeweging
Correctie
Cross-over
Dashboard Beleggen/
Dashboard Discipline
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Een lange zwarte candle. De beren domineren de markt
en drukken de koers naar lagere niveaus, veelal in een
scherpe beweging.
Het niveau op de grafiek waar een koers stopt met dalen,
de koers bereikt een (tijdelijk) dieptepunt; er wordt steun
gevonden middels witte candles van de actieve
bodemstampers.
Een body is het lichaam van de candle. Een body omvat
de ruimte tussen de openings- en slotkoers. Het kan wit
(slotkoers is hoger dan openingskoers) of zwart zijn
(slotkoers is lager dan openingskoers).
Steun op de onderkant van een aantal min of meer gelijke
body’s, danwel weerstand tegen de bovenkant van
body’s.
De plek op de chart waar de koers door de 55SMA,
trendlijn, kantelpunt, routepaaltje of pivot high/low breekt.
Het meest waarschijnlijke scenario na een breakout
beweging.
De stieren hebben het heft in handen en stuwen de koers
naar hogere niveaus middels veelal witte candles.
Een positief omarmingspatroon, een candle met een wit
lichaam dat de voorliggende zwarte candle omarmt.
Een candle of kaars, geeft het koersverloop in een
bepaalde periode weer. De candle bevat de
openingskoers, de slotkoers, de laagste en hoogste koers
van de betreffende periode.
Het kijken naar en het interpreteren van een grafiek door
gebruik te maken van lijnen, koerspatronen en
charttechnische indicatoren.
Een felle koersreactie na een relatief forse koersbeweging
die heeft geleid tot overspannenheid onder of boven in het
veld.
De reactiebeweging tegen de trend in, derhalve een
opleving in de downtrend of een correctie in de uptrend.
Een reactiebeweging ofwel daling in een uptrend.
Het opwaarts of neerwaarts (ook cross-under genoemd)
kruisen van de koers met een gemiddelde lijn.
Beleggen op basis van een vaste set technische
indicatoren. De indicatoren op mijn Dashboard zijn de
55SMA, dynamische RSI, swingteller, kleur van de candle
en steun- en weerstandstrepen. Deze indicatoren leveren
condities en signalen op, die leiden tot specifieke
scenario’s, te weten up, down, resistance en support.

Dipfonds

Divergentie, negatief
Divergentie, positief
Doji candle

Downswing
Downtrend

Dubbele bodem

Dubbele top

Duiveltje
Dynamische RSI/
Spanningsmeter

EL, XL, ES en XS

Engeltje
Fibonnaci-techniek

Kaarsgrafiek/
Candlestick chart
Kantelpunten/Krijtstrepen/
Route paaltjes
Kleefcandle
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Een fonds dat aan het predikaat “Kopen op zwakte”
voldoet, dus na een afkoeling, correctie of dip weer
koopkansen aanreikt.
Hogere toppen in de grafiek in combinatie met lagere
toppen in de RSI. Veelal leidt dit tot koersdalingen.
Dalende bodems in de grafiek in combinatie met hogere
bodems in de RSI. Veelal leidt dit tot koersstijgingen.
Een candle met een bodyloos lichaam. De openingskoers
is gelijk aan de slotkoers, hetgeen twijfel in de markt
aangeeft.
Een significante koersdaling, aangegeven door de rode
getallen 1 t/m 9 (mijn swingteller) onder de candles.
Als de koers onder de 55 SMA noteert, is er volgens de
Dashboard spelregels sprake van een downtrend. Visueel
kenmerk is een serie lagere toppen en lagere bodems
met overwegend zwarte candles.
Het niveau op de grafiek waar een koers voor de tweede
keer is gestopt met dalen en steun heeft gevonden. Het
betreft een omkeerpatroon.
Het niveau op de grafiek waar een koers voor de tweede
keer is gestopt met stijgen en dus weerstand ondervond.
Het betreft een
De eerste zwarte candle na een serie overtuigende witte
candle. Het behelst de eerste zet in topvorming.
De standaard 14-periode RSI (Relative Strength Index
van Welles Wilder) in combinatie met de dynamische
ofwel bewegende OS (Oversold)- en OB (Overbought)lijnen.
Dit zijn de vier coaching aanbevelingen die volgen uit de
vier condities en signalen uit mijn Dashboard. EL = Enter
Long, ES = Enter Short, XL = Exit Long en XS = Exit
Short.
De eerste witte candle na een reeks van zwarte candles
als eerste indicatie van bodemvorming.
De techniek waarmee toekomstige toppen en bodems
kunnen worden ingeschat. De drie retracementniveaus
die veelal gebruikt worden zijn 38,2, 50 en 61,8%.
Een grafiek bestaande uit candles (kaarsen) die inzicht
geven in het koersverloop in een bepaalde periode.
De randen van het speelveld, de steun- en weerstanden,
de pivot high’s en pivot low’s, de plekken op de grafiek
waartussen de strijd zich afspeelt.
Een candle die met zijn body aan de 55 SMA lijn
vastplakt. Dit impliceert veelal de beer of stier aan een
zijden draadje die een dappere overlevingsstrijd voeren.

Koerspatroon

Major Yang
Major Ying
Marktlens

Marubozu White or Black

Opwarm candle
OS-lijn

OB-lijn

Overbought

Oversold

Pivot high 4-2/
Rode weerstandlijnen
Pivot low 4-2/
Groene steunlijnen
Pullback
Range speler
Reactiebeweging/
Countertrend beweging
Rebound
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Herkenbare koerssituatie uit het verleden waarmee een
betrouwbare uitspraak gedaan kan worden over het
toekomstige koersverloop.
Een lange witte candle, vrijwel zonder sprieten, die de
dominante positie van de bulls illustreert.
Een lange zwarte candle, vrijwel zonder sprieten, die de
dominante positie van de beren illustreert.
Mijn vaste set van technische indicaties, te weten de
55SMA, de dynamische RSI, de swingteller, de kleur van
de candle en de steun- en weerstanden.
Een lange witte of zwarte candle zonder shadow ofwel
sprieten. De markt opent op het laagste punt en eindigt op
het hoogste punt in het geval van een Marubozu White of
de markt opent op het hoogste punt en eindigt op het
laagste punt in het geval van een Marubozu Black.
Een eerste witte candle na een serie zwarte candles met
de swingteller op een -9 stand.
De dynamische groene oversold (OS) lijn in de RSI
indicator. Staat de RSI onder de OS-lijn, dan duidt dit op
een oversold situatie, ofwel een relatief te lage koers.
De dynamische rode overbought (OB) lijn van de RSI
indicator. Staat de RSI boven de OB-lijn, dan duidt dit op
een overbought situatie, ofwel een relatief te hoge koers.
In een overbought situatie, ofwel “overgekocht”, is er
sprake van overdreven sentiment boven in het speelveld.
Veelal een indicatie voor topvorming, de koers staat
relatief te hoog.
In een oversold situatie, ofwel “oververkocht”, is er sprake
van overdreven sentiment onder in het speelveld. Veelal
een indicatie voor een opleving, de koers staat relatief te
laag.
Een automatisch gegenereerde weerstand. Een
weerstand is een pivot high als voor de betreffende high
vier lagere highs liggen en twee lagere highs er na.
Een automatisch genoteerde steun. Een steun is een
pivot low als voor de betreffende low vier hogere lows
liggen en twee hogere lows er na.
Een reactiebeweging op de breakout, om een trendbreuk
te valideren.
Belegger die de swings in een trading range speelt.
Een beweging die wordt ingezet tegen de trend in, het is
een correctie in de uptrend of een rebound in de
downtrend.
Een countertrend beweging ofwel opleving in een dalende
trend.

Setup validatie

Shadow

Sleepkabeltest

Spanningsmeter

Spike-bodem
Spike-top
Stierenprik
Steun/Sprietensteun/
Body steun
Steunscenario

Stieren
Stip Coaching

Swingteller/
Stappenteller

Terrassen chart
Tijdvensterconflict
TT Long Setup

TT Short Setup
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Check of een eerder afgegeven scenario nog voldoet aan
de spelregels en een eventueel coaching advies derhalve
nog valide is.
De spriet op of onder de body van een candle. Het
illustreert de hoogste respectievelijk de laagste koers in
de betreffende periode.
De test waarbij de sleepkabel na een correctiebeweging
in de uptrend zijn dienst mag aantonen als dynamische
steunlijn of na een rebound als dynamische weerstandlijn.
De Dynamische RSI meet het overdreven sentiment
boven of onder in het veld en indiceert hiermee een
relatief te hoge of te lage koers.
Een bodem die gekenmerkt wordt door een candle met
een lange shadow onder de relatief kleine body.
Een top gekenmerkt door een candle met een lange
shadow boven de relatief kleine body.
Een korte, felle koersstijging, geïllustreerd door een witte
candle.
De plek op de chart waar de koers stopt met dalen, steun
vindt, om vanaf hier zo mogelijk weer op te veren.
Een scenario gebaseerd op de aanname dat er steun
wordt gevonden op een bepaald niveau, waarna de koers
een opleving wil starten.
De benaming voor de kopende partij in de markt die de
koers naar hogere niveaus stuwt.
Extra aandacht voor een titel omdat een kans danwel
bedreiging aanstaande lijkt, zonder dat mijn Dashboard
indicatoren dit reeds meten.
De swingteller is mijn versnellingsmeter. De swingteller
geeft de lengte van een significante koersbeweging weer.
De blauwe getallen boven de candles van 1 t/m 9 geven
een upswing weer, de rode getallen van -1 t/m -9 onder
de candles geeft een downswing aan.
Een grafiek waarbij diverse trading ranges elkaar
opvolgen op uiteenlopende niveaus.
Verschillen in technische bevindingen op de diverse
navigatie niveaus zoals dag-, week- en maandchart.
TT (Turbo Tijd) Long Setup houdt in dat er sprake is van
een koopconditie, geïndiceerd en ondersteund door alle
technische bevindingen in mijn marktlens. Een koopstatus
is valide.
TT(Turbo Tijd) Short Setup houdt in dat er sprake is van
een verkoopconditie, geïndiceerd en ondersteund door
alle technische bevindingen in mijn marktlens. Een
verkoopstatus is valide.

Top/Topzone

Trading Range
Trendbreuk

Trendlijn

Trendkanaal

Trendkanaallijn
Turbo Tijd

UP/DOWN/RES/SUP

Upswing

Uptrend

Weerstand/Sprietenweerstand/
Body weerstand
Weerstandscenario

Zebra patroon
Zwarte zwaan / Witte zwaan
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Het niveau op de grafiek waar de koers stopt met stijgen,
de koers bereikt een (tijdelijk) hoogtepunt. Er wordt
weerstand ondervonden als opmaat voor een mogelijke
daling
Zijwaarts koerspatroon met min of meer gelijke toppen en
vrijwel gelijke bodems.
Als de 55 SMA lijn wordt gekruist en na de breakout een
succesvolle pullback wordt uitgevoerd om de draai in de
trend te valideren.
Een trendlijn verbindt oplopende bodems, minimaal 2, met
elkaar en fungeert als steunlijn in een uptrend. Het
omgekeerde geldt in een downtrend, opvolgende lagere
toppen, minimaal 2, worden verbonden als weerstandlijn.
Een trendkanaal bestaat uit een tweetal zelf ingetekende
parallelle lijnen, te weten trendlijn en trendkanaallijn,
waartussen de koers heen en weer zigzagt.
Een lijn (steun of weerstand) die parallel loopt aan de
trendlijn over de tussenliggende toppen of bodems.
De grafiek herbergt een uitnodiging in zich om in actie te
komen aan de koop- of verkoopkant van de markt. De
koers is aanbeland op een min of meer ideale plek op de
chart.
Dit zijn de vier setups die het resultaat zijn van mijn
Dashboard methodiek. UP = koopstatus, DOWN =
verkoopstatus; RES (resistance) = correctiebeweging in
de uptrend, SUP (support) = opleving in de downtrend.
Een significante koersstijging, aangegeven door de
blauwe getallen 1 t/m 9 (mijn swingteller) boven de
candles.
Als de koers boven de 55 SMA noteert, is er volgens de
Dashboard spelregels sprake van een uptrend. Visuele
herkenbaarheid is de serie hogere bodems en hogere
toppen.
De plek op de grafiek waar de koers stopt met stijgen,
weerstand ondervindt, om vanaf daar veelal weg te
zakken.
Een scenario gebaseerd op de aanname dat er
weerstand wordt ondervonden op een bepaald niveau,
waarna de koers wellicht gaat zakken.
Afwisseling van zwarte en witte candles, terwijl de koers
niet of nauwelijks van zijn plaats komt.
Onverwachte, niet te voorziene gebeurtenis waardoor de
koers plotseling in elkaar klapt (zwarte zwaan), danwel
een opwaartse katapult beweging laat zien (witte zwaan).
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