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De stemming op de aandelenvelden is super positief, records worden
scherpgesteld, de bulls zijn heer en meester, zo lijkt het. Maar steek het hoofd
niet in het zand, kijk eens goed naar menig weekgrafiek. Dan is er wel degelijk
“Dreigend correctiegevaar” bij de indices. Enerzijds topvorming, anderzijds
al corrigerende berentikken, haarscheurtjes worden zichtbaar. Dus blijf alert,
koersbomen groeien niet tot in de beurshemel, begrijpt u?
Kort hoger, lang lager
Op menig dagchart zien we prachtige
oplevingen, niets aan de hand zou je zeggen.
Maar wellicht zijn dit de laatste stuiptrekkingen
van de bulls, want op menig weekchart zien we
wat donkere wolken verschijnen. Check goed
de cruciale kantelpunten op de charts, laat u
niet verrassen door de beren.
Traditiegetrouw duiden we van zes Midkappers
of Small-cappers de grafiek. Deze week
aandacht voor het al dan niet dreigende
correctiegevaar op de charts van Aalberts,
BAM, Basic-Fit, OCI, SBM Offshore en TKH
Group. Tot hoever mogen de beren gaan?
Waar liggen weer koopkansen?
Uit het BNP Paribas brede buitenland
universum kiezen we drie charts, te weten
AKZA, UCB en Visa. Mooie plaatjes met elke
hun eigen kansen en bedreigingen. Kijk,
lees en oordeel of u in actie wilt komen. De
sectorkeuze valt op ‘Healthcare’ waar een
significante correctie gaande is.
Op de intermarket speelvelden zie ik al dan
niet stevige berentikken. EuroDollar ketst af
tegen zijn SMA lijn, Goud en Zilver verliezen
behoorlijk wat glans, BrentOil hapert bij de rode
streep op krap 76,00 en de Euro Bund Future
gaat over van een correctie naar een negatieve
overgangsfase.

Indicatorles 3 Dynamische RSI
In de serie Indicatorlessen vraag ik deze keer
uw aandacht voor mijn bekende Dynamische
RSI, de spanningsmeter die u op elke grafiek
ziet staan. De rode lijn met zijn bewegende
OBOS banden vertellen iets over de spanning
en ontspanning op het speelveld. Hoe dat
er uit ziet en wat de vier lijnen daarmee
impliceren wordt uit de doeken gedaan in
deze indicatorles. De tekst met bijbehorend
voorbeeld ziet u in de TA Coaching Rubriek en
op onze website.
Slimste Belegger en BBB
Het zal u niet zijn ontgaan dat deze week
het spel de Slimste Belegger is gestart. Het
jaarlijks terugkerende spel waarin u heel veel
leert over de Turbo’s en het praktische gebruik.
U wordt daarbij geholpen door vijf coaches
met elk hun eigen expertise. Kijk en lees verder
op de website slimste belegger hoe het spel
wordt gespeeld en speel mee zou ik zeggen!
Maandag het webinar met JP van Oudheusden
over zijn beleggingsstrategie.
Dinsdag 21 september (dus NIET op maandag)
staat mijn BBB webinar van de maand
september gepland. Schrijf maar in!
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - 800+

= kans,

= bedreiging

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het proces van hogere toppen en hogere
bodems blijft overeind, de ondertoon is
nog steeds positief. Alle indicatoren staan
in de plus, maar de afstand tot de SMA
wordt groter en daarmee groeit ook de
kans op een correctie. Daartoe zal er
eerst overtuigende verkoopdruk zichtbaar
moeten worden. Maar de bulls zijn taai en
geven zich niet snel gewonnen. Sterker nog,
zij hebben de 800+ gehaald, toch weer
een record. Zij willen kennelijk de upswing
afmaken. De AEX doet het hierdoor veel
beter dan de andere indices, want daar zijn
correcties veelal in volle gang.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities blijven nog valide.

DAX® index - Consolidatie binnen uptrend

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De index heeft al weken moeite om de
hogere niveaus vast te houden na de
recente uitbraak boven 15.800. Vooralsnog
ontbreekt het dus aan overtuiging in de
markt met zwarte candles als gevolg en
een Correctiestand op het Dashboard. De
steunzone ligt ver weg rond 14.800+. Er
is dus wel wat marge binnen de uptrend
en enige terugval is dan ook toegestaan.
Inmiddels is er meer sprake van een brede
consolidatiefase binnen de uptrend.
Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities wellicht wat
afbouwen. Pas onder 14.800 wordt het
opwaartse patroon significant neerwaarts
doorbroken. Een afdaling richting 14.000 ligt
dan op de loer.
Bel20 Index - Kwakkelen rond oude topzone

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Lange tijd was er sprake van een zeer solide
opmars in de BEL20. Een prima uptrend met
veel overlap in de candles, keurig gevolgd
door de daily SMA. Vorige week was er
sprake van een stevige afdaling, deze week
opgevolgd door een magere zwarte candle.
De swingteller staat logischerwijs in de min,
maar het neerwaarts momemtum lijkt wat in
kracht af te nemen. Rond 4.000+ punten ligt
nog een steunzone, wellicht kunnen de bulls
daar nog een bodem afdwingen.
Conditie: Correctie.
Coaching: een correctie binnen de uptrend.
Offensieve kansen bij witte candles.
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Chart Navigator - Indices
EUROSTOXX50® index - Gematigd positief

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op de weekgrafiek is een mooi patroon
zichtbaar van hogere toppen en hogere
bodems. De koers is onderweg richting
het meerjarige high rond 4.600 punten. De
indicatoren staan in wisselende standen,
thans is op het Dashboard de Up conditie
valide, al zit er niet veel fut in de uptrend
de afgelopen weken. De te passeren
tussenliggende horde ligt rond 4.250 in de
vorm van de meest recente top. Pas onder
grofweg 4.100 ligt een diepere correctie op
de loer. Al met al nog een gematigd positief
beeld voor de Eurostoxx50.
Conditie: Up.
Coaching: het opwaartse patroon is nog
intact maar een strakke navigatie is te
overwegen voor koopposities.
S&P 500® index - Tik terug

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er is een gedegen opwaartse trend
gaande waarbij regelmatig wat fellere
correcties zichtbaar zijn met een snelle
wederopstanding en hervatting van de
uptrend. Vorige week werd een correctie
ingezet richting de daily SMA lijn die de
uptrend al lange tijd keurig volgt. Deze
week een kleine zwarte candle als teken
van stabilisatie. Een vervolg van de uptrend
is goed mogelijk. Het recente high op 4.550
is daarbij het eerste richtpunt.
Conditie: Up.
Coaching: de uptrend blijft in stand, na
correcties zijn er nieuwe koopposities
mogelijk.

Sectorkeuze SXFP: Healthcare - Bodem in zicht?
Wat een opmars in de Sector Healthcare.
Vanaf maart een zeer sterke stijging. Vorige
week werd de eerste serieuze correctie
sindsdien zichtbaar. Deze week is er
alweer sprake van stabilisatie. Wellicht is
het dus tijd voor een bodem. Zolang de
candles niet wit kleuren is daarvan nog
geen sprake. De indicatoren bevestigen
de correctiestand. Spanningsmeter RSI
registreert de stabilisatie. Het is dus
uitkijken naar signalen van bodemvorming.
Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities kunnen worden
overwogen bij signalen van bodemvorming.
“Wacht op wit.”
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Adyen - Toptijd

= kans,

= bedreiging

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Zonder problemen stormen de bulls naar
hogere niveaus. De huidige upswing is
begonnen rond 1.850, in rap tempo staat
er bijna 2.800 op de borden. Een prima
prestatie met deze week de swingteller
op +5. Inmiddels is er sprake van enige
stabilisatie onder de rode streep op 2789.
Een correctie richting de Fibo lijnen rond
2350 tot 2200 zou niet misstaan, een
tegenaanval van de beer lijkt aanstaande
om daarmee de afstand met de SMA lijn te
verkleinen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities wellicht verzilveren
nu er topvorming zichtbaar wordt.”Kopen op
zwakte” blijft de aangewezen strategie.

AEGON - Pauze bij de bulls

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het kost de bulls moeite om hun parade
te vervolgen. Sterker nog, er dreigt een
correctie richting de Fibo zone rond 3,88
tot 3,65. Een welkome en normale afkoeling
binnen de serie hogere toppen en hogere
bodems. Rood op 4,27 en groen op 3,26
dat zijn formeel de kantelpunten in het
ruime veld. Voor nu bezien of de bulls
daadwerkelijk aan kracht inboeten in de
thans zijwaartse beweging.
Conditie: Correctie of Up.
Coaching: uit hooofde van Money
Management is het aanbevelenswaardig om
koopposities te verkleinen.

Ahold - Lichte aarzeling

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na een geweldige opmars van de bulls tot
aan 29+ aan toe, is er thans sprake van
een milde consolidatie. De recente MRI
candles en de RSI stuurden reeds aan
op topvorming en correctie. De Fibo grid
kan steun aanbieden op 26+ tot zelfs 24+
zonder dat de trend in gevaar komt. Best
wel veel correctie ruimte dus, de afstand
met de SMA lijn kan hierdoor aanzienlijk
worden verkleind. De correctie krijgt meer
kracht als er zwarte candles verschijnen,
dat moge duidelijk zijn.
Conditie: Correctie.
Coaching: wellicht wat meer winst nemen
nu de verkoopdruk kan toenemen. Na een
correctie zijn er weer koopkansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Akzo Nobel - Correctie in tijd

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De indicatorsignalen sturen aan op
een verdere correctie, maar dat komt
vooralsnog matig uit de verf. Er is eerder
sprake van een zijwaartse beweging,
ofwel een correctie in tijd en niet in prijs.
Het is uitzien naar een duidelijk signaal
waaruit blijkt wie overtuigend de koers van
zijn plaats kan drukken. De beer onder
98+, de stier boven 108,50, dat zijn thans
de kantelpunten waar het om draait. Een
afwachtende marktfase derhalve.
Conditie: Correctie.
Coaching: een zijlijnpositie is
gerechtvaardigd zolang niet duidelijk is wat
de spelers van plan zijn.

Arcelor Mittal - Moeizame strijd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De koers klapte onlangs terug naar de
stippellijn rond 27,80 waar het motto geldt
“Oude weerstand wordt nieuwe steun”.
Daar wordt deze week dan ook geprobeerd
te bodemen, waardoor het proces van
hogere toppen en hogere bodems niet
wordt verstoord. Het is een spannende fase
met mooie charttechnische ingrediënten,
waarbij de bulls zich moeten vermannen
om het positieve plaatje te vervolgen.
Komende week is een witte candle vereist.
Conditie: Correctie.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er
anticiperende koopkansen zolang de koers
boven 28+ noteert.

ASMI - Bulls zijn niet te stoppen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De opmars van de bulls krijgt deze week
een uitstekend vervolg met een witte
candle, swingteller een tandje hoger naar
+7 en de RSI fier opkrullend naar de OBlijn. Geen rode strepen in de buurt, geen
overspannenheid, de bulls hebben vrij
baan. Maar eens bezien wanneer ze toe
zijn aan een pauze. Daartoe zal er eerst
een zwarte candle moeten verschijnen. De
kans hierop groeit aanzienlijk gezien de
grote afstand met de SMA lijn. Swingteller
en RSI naderen hun hoogtepunt.
Conditie: Up.
Coaching: het plaatje oogt nog steeds
positief voor trendbeleggers. Vinger aan de
pols als er een zwarte candle verschijnt.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ASML - Nog steeds groen

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het gaat nog steeds prima met de stieren
op het veld. Ze persen er witte candles
uit en stuwen de swingteller naar een +7
stand. Al maanden is de vraag wanneer de
trend uitgeput raakt. Dat kan nog wel even
duren. Er zal toch eerst solide topvorming
zichtbaar moeten worden. Zolang de
markt nauwelijks corrigeert zit dat er niet
in. Een trendbreuk is voorlopig dus niet
waarschijnlijk. Maar eens bezien tot hoever
de stieren zullen reiken.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden zolang het opwaartse patroon
in stand blijft.

ASR Nederland - Bullen weer op stoom

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Enige topvorming als opmaat voor een
correctie zou niet misstaan. Een extra
aanloop om daarna de trend weer te
vervolgen. Maar dan zal er eerst een
zwarte candle moeten verschijnen. Zolang
dat niet gebeurt, houden de bulls hun
leidende positie”, zo schreef ik vorige
week naar aanleiding van de +9 stand
op de swingteller en de zwarte candles.
Maar zie, de bulls persen er toch nog een
witte candle uit, ze zetten druk op de rode
streep. Laatste stuiptrekking?
Conditie: Up.
Coaching: alles up dus koopposities zijn
gerechtvaardigd.

BESI - Zigzaggend omhoog

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al zigzaggend naar hogere niveaus in
een prima trendfase. Dat is in het kort mijn
conclusie als ik naar de chart kijk. Deze
week volgt opnieuw een witte candle met
de swingteller op +2. Het koersdoel voor
de bulls ligt op krap 80, als we de swings
van de afgelopen maanden bekijken en
projecteren dan is het niveau rond 85 zelfs
te behalen in dit marktritme. Voor nu bezien
tot hoe ver de bullen kunnen reiken op voor
hun ‘uncharted territory’.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden. Op dit moment geen
berendreiging.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Grillige topvorming

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al geruime tijd is er sprake van een
positieve ondertoon getuige de serie
hogere toppen en hogere bodems
boven een fier opkrullende SMA lijn met
regelmatig volledige upswings. Dit laatste
lijkt thans weer het geval, de swingteller
staat inmiddels op +7 en met deze
voortgang kan uiteindelijk +9 worden
bereikt. De bulls geven zich dus niet
gewonnen, ze willen nog even genieten van
de record regen.
Conditie: Up.
Coaching: restant koopposities mogen
worden aangehouden zolang de bulls hun
grip op de chart behouden.

Heineken - Actieve bodemstampers

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Deze week swing -8 met de RSI onder
de dynamische OS-lijn sturen aan op
bodemvorming. Ook de SMA kan de beren
remmen in hun corrigerende golf. Wellicht
met enige overshooting, maar nu wordt
het tijd dat de bulls zich vermannen om de
trend nieuw leven in te blazen. Komende
week een witte candle is hiertoe een
keiharde voorwaarde”, zo schreef ik vorige
week. En zie, de bodemstampers komen
in actie. Swing -9 met witte candle en
opverende RSI, dat zien we graag.
Conditie: Correctie.
Coaching: anticiperende koopkansen voor
trendvolgende beleggers.

IMCD - Toch nog wat stierenpret

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Als er komende week een zwarte candle
staat met swing +9 dan is er voldoende
bevestiging voor topvorming. Nu slechts
een klein haarscheurtje”, zo meldde ik
vorige week. Welnu, wel swing +9 maar
geen zwarte candle. Dus de bulls persen
er nog een witte candle uit. Laatste
stuiptrekking of gewoon het startschot voor
een nieuwe upswing? Gezien de afstand
met de SMA lijn, ligt een afkoeling voor de
hand. Even aanzien wat de spelers van
plan zijn.
Conditie: Up.
Coaching: strakke navigatie is gewenst nu
er weer een volledige upswing staat.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ING - Gespartel bij de bulls

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het kost de nodige moeite, maar de bulls
houden stand en weten zelfs een nieuwe
upswing te starten. De UP status keert
terug op het Dashboard, maar hoeveel
rek zit er bij de bulls? Op 12+ en 12,80
liggen twee beren te wachten, geen sterke
weerstanden, dus een vervolg van de
uptrend naar uiteindelijk de 14,50 zone
lijkt haalbaar. De trend is sterk, er is geen
overspannenheid, dus normaal gesproken
moeten de bulls door kunnen stomen. Nu
nog wat gespartel als opmaat voor een
flinke sprong voorwaarts?
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ziet
de chart er goed uit. Koopposities zijn
gerechtvaardigd.

Just Eat Takeaway - Pas op voor de beer

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het plaatje oogt erg wispelturig en volatiel,
er zijn immers grote swings zichtbaar. Dat
alles ging de afgelopen maanden gepaard
met een negatieve ondertoon. Er was
immers sprake van een serie lagere toppen
en lagere bodems onder een dalende
SMA lijn, terwijl de RSI onder de 50-lijn
beweegt. Deze status lijkt terug te keren
met de zwarte candle van deze week met
alle indicatoren weer in de min. De beren
nemen het heft in handen, de downtrend
wordt vervolgd.
Conditie: Down.
Coaching: Voor trendbeleggers is er
vooralsnog weinig eer te behalen. Short
spelers zien hun kansen.

KPN - Moeizaam positief koersverloop

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Langzaam maar zeker gaat de trend over
in een trading range configuratie met circa
2,50 als onderlijn en 2,88+ als bovenlijn
met thans een extra rode streep reeds op
2,816. De indicatoren staan in de plus,
dus de bulls genieten het voordeel van de
twijfel. Maar gaat het lukken om de rode
zone te slechten? Dan vervalt het trading
range scenario. Bij een zwarte candle
daarentegen zullen de beren hun grip
vergroten.
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn
gerechtvaardigd. Maar blijf alert.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
NN Group - Mooi vervolg van de uptrend

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het zag er naar uit dat de bulls toe waren
aan een stap terug richting de stippellijn
rond 42,00, maar dat stellen ze toch nog
even uit. Deze week immers weer een
solide witte candle met de swingteller op
+1 en een opkrullende RSI. De UP status
is weer terug, geen rode lijnen in het veld,
de bulls hebben vrij spel. De trend is
ijzersterk, mede gevoed door de RSI, dus
hogere niveaus zijn aannemelijk. Gezien het
koersritme lijkt 50 een haalbaar koersdoel.
Conditie: Up.
Coaching: de chart herbergt nieuwe of
additionele koopkansen voor trendvolgende
beleggers.

Philips - Rebound in uitvoering

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een opleving binnen de downtrend, een
rebound dus, is in volle gang. Reeds
tweemaal is de steun getest rond 37+,
waarna de bulls in een rap tempo
opstomen richting de SMA lijn die thans
rond 43,00 in het veld ligt. Volatiele candles,
de spelers zijn nerveus, met horten en
stoten de rebound vervolgen, dat lijkt het
best haalbare resultaat. Charttechnisch zou
zelfs een Kop-Schouder bodempatroon
gevormd kunnen worden. Daar kom ik nog
wel op terug.
Conditie: Rebound.
Coaching: countertrend spelers mogen
hun rebound posities aanhouden zolang de
rebound status valide is.

Prosus - Rebound in de kiem gesmoord

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het zag er even naar uit dat de bullen wat
terrein konden terugwinnen, maar deze
week delen de beren toch weer een tik
uit. Toch nog even druk zetten, waardoor
de RSI neerwaarts knikt onder de 50lijn. De beren dreigen het stokje over te
nemen, tenzij de bulls terugkomen met een
overtuigende witte candle boven de 70zone. Al met al een wispelturige strijd. Maar
eens bezien wel pad de spelers uiteindelijk
zullen kiezen.
Conditie: Down of Rebound.
Coaching: enige terughoudendheid is op zijn
plaats in de huidige wispelturige fase.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Bodem gezet?

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Formeel gezien is er sprake van een
correctiefase met de swingteller op -3.
Maar de beren krijgen (nog) geen poot
aan de grond, de 60+ zone is daartoe te
sterk. Bovendien houdt de RSI de bulls in
de race door te steunen op de 50-lijn en de
dynamische OS-lijn. Houden de bulls stand
en komen ze terug met een tweede witte
candle? Zo ja, dan worden de contouren
van een trading range zichtbaar. Zo nee,
dan dreigt een correctie naar de SMA lijn.
Conditie: Correctie.
Coaching: bij witte candles op de groene
steunstrepen zijn er anticiperende
koopkansen.

RELX - Extra stierenstootje

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De verwachte correctie vanaf de bovenkant
van het stijgingskanaal laat toch nog even
op zich wachten. Met veel gevoel voor
dramatiek persen de bulls er nog een witte
candle uit, waardoor de swingteller op +1
springt. Toch een vervolg van de uptrend,
maar dan wel met een versteiling in het
koersritme boven het stijgingskanaal? Het
zou kunnen, waardoor het technische beeld
een aanpassing verdient. Of is het zo maar
een extra stierenstootje? Volgende week
even opnieuw bekijken.
Conditie: Up.
Coaching: kijk even de kat uit de boom.
Spannend wat de spelers van plan zijn.

Royal Dutch Shell - Druk op de rode streep

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het is hangen en wurgen voor de bulls,
piepen en kraken, nauwelijks vooruitgang.
Netjes geformuleerd wil ik melden dat er
meer trading dan trending karakteristieken
zichtbaar zijn. Heen en weer zwiepen
tussen 15,30 steun en 17+ weerstand, zo
ziet het er thans uit. Een krap speelveld,
waardoor er weinig hoeft te gebeuren om
uit te breken. Maar dat zit er vooralsnog
niet naar uit. De bulls zetten wel druk op
de rode streep, dat maakt het plaatje wel
interessanter. Gaan we toch een uitbraak
zien?
Conditie: Up.
Coaching: bescheiden koopposities zijn
gerechtvaardigd gezien de Up status.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Signify - Beren nog even aan zet

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In ons commentaar van de afgelopen
weken hebben we gewezen op de
correctie die gaande is vanaf de krap
55 top. Deze week opnieuw een zwarte
candle, swingteller een tandje lager naar
-2, de correctie krijgt een vervolg tot in de
Fibo grid met 40+ als uiterste vangnet.
Maar de RSI kan de bulls redden. De
spanningsmeter noteert immers nipt onder
de OS-lijn en de 50-lijn, een prima situatie
om bodemvorming aan te kondigen.
Volgende week weer wit dan?
Conditie: Correctie.
Coaching: wacht op wit voor hernieuwde
koopkansen binnen de uptrend.

Unibail Rodamco - Spannend steunscenario

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er is een enerverende strijd gaande bij de
groene streep op 66+. De bulls moeten alle
zeilen bijzetten om de beren van zich af te
schudden en met een steunscenario zien te
overleven. Deze week mogelijk een magere
witte candle als eerste aanzet hiertoe.
Er is nog geen ondersteuning vanuit de
indicatoren, dus voeding voor herstel moet
uit de grafiek komen. Volgende week een
tweede witte candle zou niet misstaan.
Conditie: Correctie.
Coaching: voor koopjesjagers is een
spannend steunscenario in de maak. Zij
kunnen overwegen de bulls een handje te
helpen.

Unilever - Rommelig beeld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het wil niet erg vlotten met het
koersverloop, de bulls tonen weinig
interesse, en dat leidt tot zwarte candles.
Rond 45 ligt nog enige steun en daar
lijkt de koers de afgelopen weken dan
ook wat te stabiliseren. Volgende week
moet er echter wel weer een witte candle
worden neergezet wil er nog iets van een
herstel mogelijk zijn. Al met al moeten de
bulls het nu laten zien. Onder 45+ zal de
berendreiging aanzwellen.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn ter
overweging. Pas bij witte candles boven de
steun liggen er offensieve kansen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 37, 17 september 2021

Wolters Kluwer - Lichte topvorming

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De recente MRI candles, swingtellerstand
en de OB readings bij de RSI waren
voldoende indicaties om topvorming te
verwachten als opmaat voor een correctie.
Maar de stieren zijn taai en geven zich
niet gemakkelijk over. Inmiddels staat de
swingteller op +7 en is er sprake van een
lichte stijging de afgelopen weken. Deze
week is er echter opnieuw sprake van lichte
topvorming. Een tikje terug ligt dan ook op
de loer.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities blijven nog nipt
overeind, maar blijf alert gezien de spanning
tussen beer en stier.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
De Dynamische RSI - Indicatorles 3
In de serie Indicatorlessen deze keer aandacht voor een van mijn vaste
marktlensindictoren, de Dynamische RSI spanningsmeter.

De Dynamische RSI

De RSI lijnen
De RSI behoort tot de categorie sentiment indicatoren, die spanning
en ontspanning meten binnen het koersverloop. De standaard
RSI is in het leven geroepen door Welles Wilder. Ik heb de RSI
dynamische gemaakt door de vaste OB- en OS-lijn op resp. 70 en 30
dynamisch te maken, zodat de rode lijn (RSI) wordt gecorrigeerd voor
beweeglijkheid in de markt. De blauwe lijn (OB) is de ‘Over-gekocht’
lijn, de groene lijn (OS) is de ‘Over-verkocht’ lijn. Ik heb zelf de 50-lijn
toegevoegd als extra signaallijn. De oplettende kijker heeft in de gaten
dat de RSI altijd tussen 0 en 100 beweegt, hetgeen een onderlinge
vergelijking tussen fondsen mogelijk maakt.
RSI signalen en condities
Ik volsta met een korte opsomming van de belangrijkste signalen en
condities die input kunnen zijn bij het definieren van een scenario. Ga
er mee aan de slag in de praktijk om ervaring op te doen.
OB en OS, de bekendste signalen van de spanningsmeter. De rode
RSI lijn boven de blauwe OB lijn impliceert dat er teveel euforie is, de
koers staat relatief te hoog, er dreigt topvorming als opmaat voor een
koersdaling. Het omgekeerde geldt bij de RSI onder de groene OS lijn,
dan is de koers teveel afgestraft, er dreigt bodemvorming als opmaat
voor een rebound. Let hierbij vooral op de crossovers van de RSI uit de
OB- of OS-zone, dat zijn de signalen waar het om gaat.
De 50-lijn geeft bevestiging van stijgend sentiment als de RSI boven
de 50-lijn noteert en van dalend sentiment bij een RSI onder de 50-lijn.
Dit zijn conditie metingen. Een extra signaal is er als de RSI afketst
tegen de 50-lijn.
De divergentie signalen zijn uitermate belangrijk. Een hogere top in
de koers maar een lagere top in de RSI heet negatieve divergentie
en kan leiden tot een stevige correctie en zelfs trendbreuk. Zo zal
positieve divergentie, lagere bodem in de koers met hogere bodem
in de RSI, leiden tot een rebound in de downtrend en zo mogelijk een
trendomkeer. Divergenties tonen een onderhuidse spanning, het is een
‘verborgen’ signaal.
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Afbeelding 2

De Dynamische RSI in de praktijk...

Afbeelding 2
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging week 37, 17 september 2021

Aalberts - Dreigend correctiegevaar
Charttechnisch gezien is een serie hogere
toppen en hogere bodems gaande boven
een fier oplopende SMA lijn. Een Up status
staat derhalve op het Dashboard, de bulls
aan de leiding, ook keurig gevoed door
de indicatoren in een plusstand. Maar
wat gaan de spelers doen boven in het
stijgingskanaal? Topvorming mag daar
worden verwacht als opmaat voor een
correctie naar de onderkant van het kanaal.
Er staan inmiddels twee zwarte candles.
Conditie: Up.
Coaching: er is meer verkoopdruk zichtbaar,
dus uit hoofde van Money Management is
het te overwegen koopposities te verkleinen
of zelfs te neutraliseren.

BAM - Strijd bij de rode lijn
In een mooi proces van hogere toppen
en hogere bodems wordt de koers naar
hogere niveaus gestuwd. Maar voor hoe
lang nog? De bulls ruiken de rode streep
op 2,82 met de swingteller al aardig
op niveau met +7. De RSI meet geen
overspannenheid, dus de rode streep
kan onder druk worden gezet. De candle
kleurt deze week wit, dus de upswing zou
afgemaakt kunnen worden op iets hogere
niveaus. Eerst maar eens een overtuigend
slot boven de 2,82+ passage.
Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols als er signalen
van topvorming verschijnen.

Basic-Fit - Meer trading dan trending
De weekgrafiek laat goed zien hoe de
koers in een trending fase langzaam
overgaat in een trading fase. Dit komt
omdat boven in het veld tweemaal is getopt
rond 40+, dus dat zou de bovenlijn van de
trading box kunnen worden. Onder in het
veld ligt de tussenliggende bodem op 33+,
gelijk aan de groene streep en de SMA.
Mooi niveau om daar de onderlijn van de
trading range te tekenen. De ondertoon
blijft positief, koersvorming onder de SMA
lijn lijkt niet waarschijnlijk.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities deels afromen
als de contouren van de trading range
duidelijker worden.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 37, 17 september 2021

OCI - Weer bij 23,00
Een grillig koersverloop tussen de Fibo grid
op 17,98 en de rode zone op krap 23,00.
Met als belangrijke vraag wat de spelers bij
de rode streep gaan doen. Voor de derde
maal wordt dit niveau aangetikt, tweemaal
eerder vielen de bulls terug, dus waarom
nu ook niet, toch? De indicatoren echter
herbergen meer stijgingsruimte dus een
doorbraak is absoluut een optie. Komende
week moet blijken voor welk pad de spelers
kiezen. Simpel gezegd, keren of passeren
voor de bulls.
Conditie: Up.
Coaching: vinger aan de pols als er signalen
van topvorming verschijnen tegen de rode
streep.

SBM Offshore - Topvorming bij 16
Geen trend, geen trading range, maar wel
flinke zwiepers omhoog en omlaag. Dat
is het beeld op dit speelveld. Momenteel
bereiken de stieren de 16+ zone en dat
hebben ze in het recente verleden vaker
gedaan. Toen namen steeds de beren het
stokje over, dus dat zal nu ook wel weer
gebeuren, toch? Er staan inmiddels twee
zwarte candles, dus de weg omlaag naar
11+ is ingezet. Best wel een flinke rit voor
de boeg voor de beren.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities overwegen te
verkleinen of te neutraliseren, want er dreigt
aanzwellende berendruk.

TKH Group - Stieren mogen rusten
“De kans op enige afkoeling lijkt aanwezig.
Even terug naar de 45+ zone om daar
rustig te bodemen en het ritme van hogere
toppen en hogere bodems weer op te
pikken. Dat zou niet misstaan op de kaart”,
zo schreef ik vorige week. Ik wil hier graag
nog een keer op terugkomen, want het is
een klassiek voorbeeld van een correctie
in een uptrend, gevoed door mogelijk
de swingteller op een -1 stand en de RSI
die afketst tegen de OB-lijn. Voor nu de
corrigerende berentikken volgen.
Conditie: Correctie.
Coaching: voor trendbeleggers zijn er na
een succesvolle correctie weer koopkansen.
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland
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week 37, 17 september 2021

AXA (Europa) - Vervolg uptrend aanstaande?
Een nieuwe speler in ons Europa universum
is AXA. Voor AXA is al lange tijd een
stijgende trend zichtbaar. We worden direct
al getrakteerd op een correctie richting
oude toppen. Rond 23 is nu wat stabilisatie
zichtbaar. Het weekly low van vorige week
is daarbij overeind gebleven en een kleine
witte candle is zichtbaar. Als er volgende
week hogere koersen worden neergezet
dan kan de trend een vervolg krijgen met
als eerste koersdoel de top op 24+. Al met al
een mooi trendscenario.
Conditie: Correctie.
Coaching: bij witte candles en hogere
niveaus zijn koopposities mogelijk. De
groene stip wordt geplaatst.

UCB (België) - Bodem in de maak
Een flinke correctie binnen de trend op
de chart van UCB waar rond de zone 90
deze week een bodem wordt geplaatst.
De afdaling van de afgelopen tijd lijkt
daarmee beëindigd. Een vervolg van de
uptrend richting 100 is nu goed mogelijk.
Onder krap 90 ligt een verdere afdaling op
de loer. De swingteller staat logischerwijs
in de min, maar de RSI registreert reeds
wel de verbetering in het momentum. Voor
nu bekijken of de markt hogere niveaus
toestaat en ook volgende week weer een
witte candle produceert.
Conditie: Correctie.
Coaching: koopposities zijn mogelijk voor
offensieve spelers. Een strakke navigatie ter
overweging.
Visa (Amerika)- Tijd voor bodemvorming
Visa wordt een interessante kandidaat voor
koopjesjagers. Dat is de snelle conclusie
bij een blik op de weekgrafiek. Het aandeel
kan dus op de watchlist, maar wat is
er voor nodig om tot aankopen over te
kunnen gaan? Er is thans sprake van een
correctie fase en de zone van voorliggende
toppen wordt genaderd evenals het
koersgemiddelde dat de trend al lange tijd
keurig volgt. Spanningsmeter RSI staat in
dynamisch oversold gebied. We kijken uit
naar een witte candle, bij voorkeur met een
slot boven het voorliggende high als teken
dat het patroon van dalende candles is
afgerond. De indicatoren zullen later volgen.
Conditie: Correctie.
Coaching: Wacht op wit voor offensieve EL.
15
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Euro verzwakt

= kans,

= bedreiging

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al weken loerden we op signalen van
bodemvorming voor de EURUSD. Het
wachten werd uiteindelijk beloond met
een herstel vanaf de bodem op 1,1664.
Inmiddels zijn er echte weer zwarte candles
zichtbaar. De topzone rond 1.19 werd niet
doorbroken. Opvallend is dat daarboven
ook de weekly SMA zone ligt met een
afvlakkend koersgemiddelde. Het geeft
toch een beeld van de consensus. De
steunzone ligt op 1.16+. Voor nu de afdaling
volgen.
Conditie: Rebound / Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn ter
overweging.

GBP/USD - Midden op het veld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Binnen de langere termijn uptrend tekent
zich een trading range af tussen grofweg
1.3500 en 1.4000. Recent werd de
steunzone rond 1,35+ voor de tweede
maal getest. De koers blijft nu midden in de
range wat hangen. De indicatoren noteren
afwisselend in de plus en de min. Er is dus
wat twijfel zichtbaar midden op het veld.
Voorlopig lijkt een zijwaarts koersverloop
voor de hand te liggen.
Conditie: Up.
Coaching: de range biedt voldoende
mogelijkheden voor korte termijn spelers.
Lange termijnspelers kunnen wachten op wat
meer richting of wellicht een uitbraak buiten
de range.

Euro-Bund future - Afdaling nog valide

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De top werd recent aangekondigd met een
spriet en een kortstondige opleving. De
afgelopen weken volgde een overtuigende
correctie met wat stabilisatie rond de
SMA, maar inmiddels daalt de koers
verder richting 170. Daar zou mogelijk wat
bodemvorming zichtbaar kunnen worden.
Op dit moment is op het Dashboard de
Down conditie valide. Charttechnisch is er
sprake van een afdaling binnen de brede
trading range tussen grofweg 167 en 175.
Voor nu de afdaling volgen en zoeken naar
signalen van bodemvorming.
Conditie: Down.
Coaching: bij witte candles in de zone 170+
zijn offensieve Long posities te overwegen.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Overtuiging ontbreekt

= kans,

= bedreiging

week 37, 17 september 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Recent was er een stevige afdaling in Goud
zichtbaar en een wederopstanding. De
steunzone rond 1.684 werd kortstondig
gebroken waardoor er nu op 1.677 een
bodem staat. Daarna volgde een rappe
opleving. De afgelopen weken is er echter
weer sprake van wat verzwakking. De
koers wist de weerstandzone en SMA niet
te passeren. Het ontbreekt dus simpelweg
aan overtuiging in het edelmetaal en dat is
tevens zichtbaar in de indicatoren.
Conditie: Down.
Coaching: een positie aan de zijlijn is
gerechtvaardigd tot er wat meer richting
wordt gekozen.

Zilver - Afdaling nog valide

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al lange tijd is er sprake van een brede
tradingrange tussen de steun op 22+
en de weerstandzone rond 30. Daarin
is het koersverloop wat onrustig. Het
koersgemiddelde, de SMA lijn buigt
inmiddels af. De swingteller staat in de min
en spanningsmeter RSI hobbelt rond de
dynamische oversold lijn op de weekkaart.
Als er volgende week weer een witte candle
staat, dan behoort een rebound wellicht tot
de mogelijkheden, maar vooralsnog is de
afdaling valide.
Conditie: Down.
Coaching: wacht op wit voor offensieve
koopkansen rond de steun.

BrentOil future - Keren of passeren

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Een railroadtrack candle patroon kenmerkt
de chart van Brent waarbij op 63,77 een
bodem is geplaatst. De afgelopen weken
waren de candles echter klein en kwam de
opmars tot stilstand. Deze week heeft de
opmars echter een vervolg gekregen. De
weerstand rond 76 is bereikt. Daarboven
krijgt de uptrend een verder vervolg en
kan het vizier op 82+, het high van 2018.
Het wordt dus ‘keren of passeren’ voor het
zwarte goud.
Conditie: Up.
Coaching: beleggers met koopposities
kunnen deze aanhouden.
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Chart Navigator

Wie is Nico Bakker?

Ik ben technisch analist met visuele analyse
ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik
op een eigen specifieke wijze naar markten en
koersontwikkelingen kijk. Ik doe veel research
op dit gebied, geef trainingen en workshops
en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit
laatste doe ik vooral aan de hand van columns,
commentaren en analyses op bekende
beleggings-websites. Daarnaast mag ik
regelmatig spreken op seminars en congressen
en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via
Twitter (TheDailyTurbo).
Ik benader de technische analyse vanuit
een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het
beleggingslandschap met mijn Dashboard
Beleggen in kaart te brengen en actieve
beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen.
Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn
informatie doet. Als er dan een mooi rendement
gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd.
Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als
coach. In mijn rol als coach staat denken en
handelen in termen van waarschijnlijkheden
centraal. Anders gezegd, het definiëren van
scenario’s is de basis voor een verantwoorde
beleggingsbeslissing. Visies herzien als de
markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een
discipline die niet mag ontbreken.
Naast marktbeelden schetsen en routes
uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de
Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische
valkuilen en vaardigheden die bij beleggen
een rol spelen. Met diverse uitspraken en
beeldspraken geef ik in presentaties en
workshops aan hoe emotie en discipline als rode
draad tussen de oren van beleggers loopt.
Ik heb mee mogen helpen de technische
analyse in Nederland een gezicht te geven en
dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog
steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere
inzichten over het voetlicht te brengen, in de
veronderstelling dat u daar als actieve belegger
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uw voordeel mee kan doen.
Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor
Technische Condities, Turbo Tijd Setups,
dagelijkse Coaching Video’s, TA aanbevelingen
en Breaking News, en op twitter.com met naam
TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde
uit het oog.......
Chart Navigator.....achter de schermen
Als belegger wilt u weten hoe het
beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als
u het Damrak overziet, hoe de bulls en bears
gemutst zijn. U wilt weten waar significante
steun- en weerstandpunten liggen, ofwel
cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel
kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt.
Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht
te hebben in de route die u als belegger kunt
afleggen, ofwel wat geeft het Dashboard aan
signalen af?

Chart Navigator gratis
abonnement
Wilt u een gratis abonnement
op de Chart Navigator? Ga naar
www.bnpparibasmarkets.nl.

In mijn wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator
omschrijf ik van veel financiële titels de
technische conditie, afgeleid van subjectieve
en objectieve bevindingen die de weekgrafiek
en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de
markten en fondsen met een min of meer vaste
marktlens, om u als belegger door het financiële
landschap te coachen. Naast de informatie in
deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende
technische bevindingen, tips en suggesties op
de website www.bnpparibasmarkets.nl.
De Chart Navigator vervult ook een rol als
vraagbaak. Interessante onderwerpen,
uitspraken, patronen, beeldspraken en
indicatoren uit de technische analyse passeren
de revue in de TA Coaching Rubriek.
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bnpparibasmarkets.nl
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende
verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s
werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd
aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl). Wouter de Boer is medewerker van BTAC.
De informatie in deze publicatie 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
of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker dan wel De Boer geven
diens technische mening weer over het betreffende item in de hoedanigheid van technisch analist en consultant. De
beloning van BTAC, Bakker of De Boer staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke
aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.
Op het moment van schrijven heeft Nico Bakker en/of Wouter de Boer van BTAC in privé dan wel zakelijk mogelijk een
long of short positie in een van de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document dan wel financiële
instrumenten die hier aan zijn gerelateerd. Er kan tevens sprake zijn van indirecte deelnemingen via beleggingsfondsen,
pensioenfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin wordt belegd en waar hij of andere medewerkers van BTAC geen
invloed hebben op het beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend.
Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.
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