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De spelers houden de spanning er goed in, flinke worstelpartijen, grillige
stappen van beer en stier, wat een sensatie! Maar wat mogen we
verwachten? Toch bodemvorming als opmaat voor hogere niveaus? Of
aanzwellende berendruk en dus meer correctiegevaar? Het is wat dat betreft
“Balanceren op hoog niveau” op de weekcharts. Check goed de grafieken
want die herbergen de uitkomst van de enerverende strijd.
Taaie stieren
Het is duwen en trekken tussen de partijen,
waarbij de bulls blijven proberen om
noordwaarts op te stomen op de weekcharts.
Check de technische conditie van uw favoriete
indices en hoofdfondsen om vast te stellen of
er toch wellicht sprake is van een zogenaamde
aanstaande ‘sucker’s rally’.
Traditiegetrouw duiden we van zes Midkappers
of Small-cappers de grafiek. Deze week
aandacht voor de weekcharts van Aalberts,
Alfen, Corbion, Heijmans, SBM Offshore en
Wereldhave. Waar schuilen de kansen en
bedreigingen? Kijk en lees hoe het is gesteld
met de conditie van beer en stier.
Uit het BNP Paribas buitenland universum
kiezen we drie charts, te weten Barco, L’Oreal
en Solvay. Uitdagende plaatjes met spannende
bodemindicaties. Kijk, lees en oordeel of u
in actie wilt komen. De sectorkeuze valt op
‘Chemicals’ waar bodemstampers in actie
komen om de trend een impuls te geven.
Op de intermarket speelvelden zie ik
stabilisatie signalen. EuroDollar blijft hangen
in zijn downtrend, Goud en Zilver proberen
te bodemen, BrentOil vervolgt toch weer zijn
sterke rally en de Euro Bund Future daalt
verder af onder zijn inmiddels dalende SMA
lijn. Al met al interessante bewegingen.

Wij benaderen en analyseren de markt vanuit
de technische analyse (TA) dat moge inmiddels
wel duidelijk zijn. Maar de basis voor elke
beleggingsbeslissing ligt toch op het veld
van de fundamentele analyse (FA), dat moet
gezegd worden. Hoe mooi is het dan om
beide technieken naast elkaar te gebruiken.
Dat is zinvol als je weet wat de verschillen zijn
tussen FA en TA. In deTA coaching rubriek
zet ik enkele kernbegrippen naast elkaar om
goed inzicht te krijgen in de verschillen, maar
ook overeenkomsten. Kortom, FA versus TA,
niet als tegenstanders van elkaar, maar als
complementaire elementen.
BB&B Webinar 18 oktober
Maandag 18 oktober om 19:30 uur staat het
Bakker’s Bull/Bear webinar gepland, de TA
coaching sessie voor middellange termijn
trendvolgende beleggers. We zullen aan de
hand van een actueel thema een flink aantal
intermarket, buitenland en NL titels bespreken.
Uiteraard aandacht voor de AEX index en de
BB&B uitsmijter, een extra interessante chart.
Aan het einde van het webinar heeft de kijker
een mooie boodschappenlijst waarmee hij/
zij aan de slag kan. Meld u aan op BB&B
Webinar als u maandag mee wilt kijken.
Nico P.R. Bakker
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Chart Navigator - Indices
AEX-Index® - Bulls keren terug

= kans,

= bedreiging

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Recent een top op 804+, thans de eerste
rode streep in het veld, swingteller op +1,
een witte candle in de maak, vooralsnog
steun op de Fibo grid en een opkrullende
RSI. Kortom, de correctiefase binnen
een sterke uptrend lijkt te zijn afgerond.
Hamvraag is of er nu reeds voldoende
wordt gebodemd om de trend echt te
kunnen vervolgen, of dat de beren nog
een poging wagen voordat de koers bij
804 is aanbeland. Daarvoor zal er toch
eerst overtuigende verkoopdruk zichtbaar
moeten worden.
Conditie: Up.
Coaching: de uptrend lijkt een vervolg te
krijgen, enige bescheidenheid is op zijn
plaats.
DAX® index - Steunscenario

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls verweren zich. Ondanks
dat het speelveld tussen 14.800+ en
16.000+ onder druk staat wordt er
tegengas gegeven vanaf de steunzone
15.000. Spanningsmeter RSI registreert
bodemvorming en staat daarbij rond
OS gebied en de 50-lijn. Een prima plek
voor een bodem zo lijkt het. Toch is enige
terughoudendheid op zijn plaats. Onder
de zone 15.000 ligt nog een vangnet op
14.800, daaronder gaat het luik open
naar 14.000 punten. Eerst maar kijken of
beleggers bereidt zijn de uptrend echt te
hervatten.
Conditie: Correctie/ Up.
Coaching: long posities zijn mogelijk voor
offensieve spelers met strak exit beleid.
Bel20 Index - Vervolg uptrend?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op de weekgrafiek is nipt de Up conditie
valide. Daarbij staat de swingteller in de plus
en spanningsmeter RSI hobbelt rond de 50
lijn. Voor een verbetering moet de koers de
oude topzone van 2020 nog overtuigend
zien te passeren rond 4.200 punten. Indien
we naar het neerwaarts risico kijken, dan
zien we dat bij een doorbraak onder 4.000
een afdaling naar de zone 3.800 op de loer
ligt. Al met al een spannende fase. Eerst
maar kijken of de markt nu daadwerkelijk
doorzet.
Conditie: Up.
Coaching: er is sprake van een verbetering.
Boven 4.200 krijgt een vervolg van de
uptrend meer vorm.
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Chart Navigator - Indices
EUROSTOXX50® index - Positief beeld

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op de weekkaart was er sprake van lagere
weekly highs, maar dat patroon wordt nu
doorbroken. De afvlakkende daily SMA lijn
staat tevens onder druk. De correctiefase
gaat op het Dashboard over in de Up
conditie. Er liggen dus mogelijkheden voor
een vervolg van de uptrend. Pas onder het
low van vorige week ligt een afdaling naar
3.800 plus voor de hand. Al met al een
redelijk positief beeld voor de Europese
index.
Conditie: Up.
Coaching: voor offensieve spelers liggen er
reeds koopkansen met het target op 4.252+.
Bij zwarte candles wellicht winst nemen.

S&P 500® index - Daling afgerond?

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de S&P zagen we halverwege de week
reeds een adempauze binnen de correctie.
Die lijkt nu te zijn afgerond. De bulls zetten
immers een witte candle neer op hogere
niveaus waarmee het afwisselende patroon
van zwarte en witte candles tevens wordt
doorbroken. Het vizier kan nu weer op
de topzone op krap 4.600 punten. De
steun ligt rond 4.250, daaronder ligt een
vervolg van de afdaling op de loer richting
4.000 punten. Nu eerst zien of de bulls
doorzetten.
Conditie: Up.
Coaching: de correctie lijkt te zijn afgerond,
offensieve turbo long posities zijn
gerechtvaardigd tot er topvorming ontstaat.

Sectorkeuze SX4P: Chemicals - Positieve mix voor de bulls
Deze week een chemische chart. We zien
een patroon van hogere toppen en hogere
bodems vanaf maart 2020 en een stijgende
weekly SMA. Vanaf de top op 1.336 is een
correctie gaande die keurig geregistreerd
werd door de RSI. Vanuit ‘overbought’
gebied een keurige downcross en een
afdaling richting de steunzone 1.200+.
Daar registreert onze spanningsmeter
nu bodemvorming en dat klopt met het
chartbeeld. Er wordt immers een witte
candle geplaatst op hogere niveaus
waarmee de correctie wordt afgebroken.
Voor nu volgen of de markt verder doorzet.
Conditie: Up.
Coaching: offensieve Turbo Long kansen
voor trendbeleggers.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Adyen - Veerkracht bij de bulls

= kans,

= bedreiging

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Maar bij een tweede witte candle op rij
lijkt er toch wel een hogere bodem in de
maak en dat zal de trend verstevigen. De
bulls kunnen dan de aanval openen op de
rode streep op 2808. Even aanzien dus”,
zo schreef ik vorige week. En zie, wat een
veerkracht bij de bulls. Opveren vanaf
de eerste Fibo lijn is veelal een krachtig
signaal. Nu eerst opstomen naar 2808,
daar opnieuw de situatie beoordelen.
Conditie: Correctie.
Coaching: ”Kopen op zwakte” blijft de
aangewezen strategie. De felle witte
candle nodigt uit om Turbo Long posities te
overwegen.

AEGON - Positieve ondertoon

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week een kleine hapering bij de
bulls. Niet erg, want ze hebben een flinke
rit achter de rug. Een stapje terug naar
de 4,20 zone is goed mogelijk. Daar
bodemen onder het motto ‘oude weerstand
wordt nieuwe steun’ zal de trend goed
doen en de bulls aansporen hun weg te
vervolgen richting zo mogelijk de 5,0 zone.
Voor de liefhebbers heb ik een breed
stijgingskanaal ingetekend, zodat u de
randen van het veld goed kunt zien.
Conditie: Up.
Coaching: (restant) koopposities mogen
worden aangehouden.

Ahold - Berendruk

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Na een geweldige opmars van de bulls
tot aan 29+ aan toe, is er thans sprake
van een zijwaartse stabilisatie. 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 swingteller
op -1 bevestigt thans de aanzwellende
berendruk.
Conditie: Correctie.
Coaching: de correctiefase rechtvaardigt het
verkleinen van uitstaande koopposities.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Akzo Nobel - Bulls in benarde positie

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Onlangs is er getopt op 108+, waarna
een correctie werd ingezet, die imiddels
heeft geleid tot een afdaling tot nipt onder
de SMA lijn. Deze week een zwieperige
witte candle met de swingteller op -9 en
de RSI onder de OS-lijn. Is er sprake van
overshooting of een trendbreuk? Dat moet
komende week blijken. Dan zal opnieuw
een witte cande de bulls in de race moeten
houden. De bulls in een benarde situatie,
maar ze krijgen een kans om te overleven.
Conditie: Down.
Coaching: de grafiek herbergt offensieve
reboundkansen. Boven de SMA lijn mogen
trendbeleggers aanhaken.

Arcelor Mittal - Bulls terug in de arena

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“De groene streep op krap 23 en ook
de SMA lijn kunnen de bulls in de race
houden. Dus binnenkort weer overtuigende
witte candles boven de gemiddelde lijn,
dat is vooralsnog het meest waarschijnlijke
scenario”, zo besloot ik vorige week mijn
commentaar. En zie, de bulls pakken dit
goed op met een stevige witte candle,
swingteller naar +1 en de RSI weer boven
de 50-lijn. De Up status is terug, maar
toch een waarschuwing. Er is mogelijk een
Hoofd-Schouder patroon in de maak, ziet
u dat?
Conditie: Up.
Coaching: Turbo Long posities zijn te
overwegen, maar hou de vinger aan de
pols.
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

ASMI - In correctiestand
Een klassiek koersverloop uit het boekje.
Een ijzersterke uptrend met thans een
gezonde afkoeling ofwel correctie richting
de Fibo grid op 309 tot 265, die ruimte
hebben de beren. De afstand met de SMA
lijn mag worden verkleind, om daarna de
trend te vervolgen, dat is vooralsnog het
meest waarschijnlijke scenario. Voor nu
dan ook bezien tot hoever de beren zullen
reiken en wanneer de bulls weer terugkeren
in de arena. Deze week wordt reeds
geprobeerd een witte candle te plaatsen.
Conditie: Correctie.
Coaching: offensieve koopposities zijn te
overwegen, bijvoorbeeld een Turbo Long
met een lage hefboom.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ASML - Bodemstampers actief

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Een kleine witte candle op de 50% Fibo
lijn is hoopvol, maar veel te mager om al
van bodemvorming te spreken. De RSI
stuurt hier overigens wel op aan, dus het
zal spannend worden wat er de komende
week gaat gebeuren. Nog een witte candle
zal bodemvorming aanwakkeren..”, zo
schreef ik vorige week. Welnu, er staat een
tweede witte candle, de RSI ondersteunt de
bulls met een OS upcross boven de 50-lijn,
de correctie verliest aanzienlijk aan kracht,
bodemstampers in actie.
Conditie: Correctie.
Coaching: offensief ingestelde beleggers
kunnen overwegen de bulls een handje te
helpen.

ASR Nederland - Bulls houden goed stand

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls geven niet op, ze stuwen de
koers omhoog op ‘uncharted territory’, ze
zijn nog nooit zo hoog geweest. Houden
ze dit vol? De indictoren geven in ieder
geval voldoende voeding om het proces
van hogere toppen en hogere bodems te
vervolgen. Zolang de candles wit kleuren
en de swingteller in het blauw doortelt,
blijven de bulls aan zet. Maar eens bezien
tot hoever ze zullen reiken. Deze week
mogelijk wat momentumverlies, maar dat is
op zich niet erg.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities handhaven en
eventueel uitbreiden, zo luidt de coaching
overweging.

BESI - Steun op de SMA lijn

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er is een geweldige strijd gaande op het
speelveld, waarbij de bulls hun messen
slijpen om de trend intact te laten. Er
wordt steun gevonden op de SMA lijn, de
RSI dreigt met een OS-upcross, er kan
een bodem geplaatst worden op de plek
waar je dat het liefste ziet. Nu moeten de
bulls doorpakken met meer witte candles
richting de 83+ rode streep, best veel
stijgingspotentieel. Onder 60,00 kunnen de
bulls het wel vergeten.
Conditie: Correctie.
Coaching: mits de koers boven de SMA lijn
blijft bewegen zijn er reeds koopkansen voor
anticiperende trendbeleggers.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
DSM - Balanceren op hoog niveau

week 41, 15 oktober 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. Maar de
bulls moeten nu toch een stap terug doen.
De correctiefase is valide getuige de -3
stand op de swingteller. Een gezonde
afkoeling om na een hogere bodem de
trend te vervolgen, dat is de verwachting.
De Fibo grid lijkt de correctie al weer op te
vangen, dat ziet er goed uit.
Conditie: Correctie.
Coaching: voor trendbeleggers geldt de
strategie ‘Kopen op zwakte’.

Heineken - Bodemgetrappel

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al een aantal weken wordt geprobeerd
om op te veren vanaf de onderkant van
het stijgingskanaal, maar dat wil nog niet
erg lukken. Bodemgetrappel, afwisselend
witte en zwarte candles, magere standen
bij de indicatoren, het wil allemaal niet
vlotten. De bulls zijn niet verslagen, maar
ze moeten wel snel in actie komen om zicht
te houden op hogere koersen binnen het
stijgingskanaal. Deze week wederom een
dappere poging vanuit het stierenkamp.
Conditie: Up.
Coaching: iets meer bodemvorming en
veerkracht, hetgeen koren op de molen van
koopjesjagers is.

IMCD - Stieren stomen gewoon door

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

In de afgelopen weken was er sprake van
een zijwaartse beweging, een correctie in
tijd in plaats van koers, zo noemen wij dat.
Deze week verlaten de bulls de zijwaartse
fase, met veel gevoel voor dramatiek
vervolgen zij de uptrend op ‘uncharted
territory’. Ze zijn nog nooit zo hoog
geweest, toch even wennen. Nu navigeren
op de indicatoren, maar eens bezien hoe
ver ze daarmee komen.
Conditie: Up.
Coaching: opnieuw de Up status, maar wel
op bijzondere hoogte, dus koopposities
strak volgen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
ING - Bulls stevig aan zet

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls houden uitstekend stand en weten
de upswing te vervolgen. De UP status
houdt stand op het Dashboard, maar
hoeveel rek zit er bij de bulls? 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. Hou wel de RSI in de gaten want
die kan binnenkort lichte overspannenheid
indiceren als opmaat voor topvorming.
Conditie: Up.
Coaching: voor trendbeleggers ziet de chart
er goed uit. Koopposities zijn vijf weken lang
gerechtvaardigd. .

Just Eat Takeaway - Downtrend valide

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 blijft valide met alle indicatoren
verder in de min. De beren houden de
leiding, de downtrend wordt vervolgd tot
mogelijk de 60-zone.
Conditie: Down.
Coaching: voor trendbeleggers is er
vooralsnog weinig eer te behalen.

KPN - Moeizaam koersverloop

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Op afstand gezien zie ik de contouren
van een trading range configuratie tussen
grofweg 2,50 en 2,88. Anders gezegd,
weinig trendmatigheid, een zijwaarts
geschuifel, geen animo bij de spelers.
De indicatoren geven daardoor magere
standen door, dus dat biedt geen soelaas.
Een overtuigend signaal moet er komen om
een duidelijk scenario te kunnen schetsen.
Laten we daar dan maar op wachten.
Conditie: Up.
Coaching: een zijlijnpositie is
gerechtvaardigd zolang de koers zijwaarts
beweegt tussen de groene en rode strepen.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
NN Group - Bulls lekker op dreef

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Het speelveld oogt goed positief. Deze
week de swingteller naar +5 en een
opkrullende RSI. De UP status is voor de
vijfde week valide met op zich veel ruimte
voor de bulls, er ligt geen rode streep
in het veld. De trend is ijzersterk, mede
gevoed door de RSI, dus hogere niveaus
zijn aannemelijk. Gezien het koersritme
lijkt 50 een haalbaar koersdoel. Maar
eens bezien hoeveel witte candles er nog
bijkomen voordat de bulls toe zijn aan een
adempauze.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden. Momenteel zijn er geen
verzwakkingen zichtbaar.

Philips - Dubbele bodem in de maak

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Slechts en alleen bij bodemvorming rond
37,00 is er zicht op enig herstel naar de
41+ rode streep. Komende week een witte
candle zou niet misstaan om de bulls wat
lucht te geven”, zo schreef ik vorige week.
En zie, de veldspelers zijn het hier mee
eens. Deze week mogelijk een Bullish
Engulfing patroon als tweede bodem op
37+. Dit impliceert een bodempatroon
met zicht op een opleving naar de
tussenliggende top op 41,50.
Conditie: Down.
Coaching: offensieve reboundposities ter
overweging nu een dubbele bodem in de
maak is.

Prosus - Lichte rebound

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Deze week opnieuw spannend en hoopvol,
want er zou een dubbele bodem op 65+
geplaatst kunnen worden. Dat is het
charttechnische beeld. Zolang de koers
boven 65+ blijft bewegen, zal de dalende
trendfase afzwakken en lijken de contouren
van een trading range op te doemen.
Vooralsnog schommelen tussen 65+ en
80+ is dan de verwachting. Deze week
de swingteller naar een magere +1 stand
zet in ieder geval de reboundstand op het
Dashboard.
Conditie: Rebound
Coaching: bescheiden koopposities zijn te
overwegen, enig herstel hangt immers in de
lucht.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen
Randstad - Vervolg uptrend

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vorige week een ferme opleving, deze
week een rustig vervolg van de upswing
richting zo mogelijk de 85+ zone. Er lijkt
zich een trading range af te tekenen tussen
58+ steun en 85+ weerstand. Momenteel
de bulls aan zet, dus het vizier kan op de
bovenkant van de box worden gericht.
Daar de charttechnische situatie opnieuw
beoordelen.
Conditie: Up.
Coaching: trendvolgende beleggers en
trading range spelers kunnen overwegen
om koopposities in te nemen. Aantrekkelijke
chart om met Turbo’s Long wat te doen.

RELX - Volatiel koersbeeld

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Beer en stier strijden om de hegemonie op
het veld. Correcties worden afgestraft en
oplevingen worden nauwelijks toegestaan.
Per saldo dus veel commotie maar weinig
vooruitgang. Deze week weer een poging
uit het stierenkamp om de koers naar
de 26+ zone te stuwen. De indicatoren
ondersteunen deze actie, maar de rode
streep op 26,2 moet toch echt overtuigend
worden geslecht om meer opwaarts
potentieel te bewerkstelligen.
Conditie: Up.
Coaching: met twee handen aan het stuur
zijn bescheiden koopposities te overwegen.

Royal Dutch Shell - Stieren flink op stoom

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De bulls hebben er zin in, een vijfde witte
candle op rij , swingteller een tandje hoger
naar +5 en de RSI rap op weg naar de OBlijn. De eerste rode streep ligt pas op 25+
in het veld, dus de bulls hebben veel ruimte
om door te stomen. Dit zal niet in een rechte
streep gebeuren, dus enige terugval naar
de 17+ zone is goed mogelijk. Maar het ziet
er thans naar uit dat de trend aan kracht
wint en dat de bulls al zigzaggend naar
hogere niveaus kunnen opstomen.
Conditie: Up.
Coaching: koopposities mogen worden
aangehouden, hou wel de RSI in de gaten
want die kan binnenkort topvorming
indiceren.
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 41, 15 oktober 2021

Signify - Bulls gaan het weer proberen

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

“Maar de RSI kan de bulls redden. De
spanningsmeter noteert immers onder de
OS-lijn en de 50-lijn, een prima situatie om
bodemvorming aan te kondigen. Komende
week dan een witte candle?”, zo besloot ik
vorige week mijn commentaar. En ja hoor,
daar is de witte candle, meteen met de
swingteller op +1 en een OS Upcross in de
RSI. Allemaal groene stippen die kunnen
leiden tot een hervatting van de uptrend
met krap 55 als haalbaar koersdoel. De
bulls aan zet, dat is duidelijk.
Conditie: Up.
Coaching: trendbeleggers krijgen
koopkansen aangereikt op een prima plek
op de chart.

Unibail Rodamco - Spannende SMA strijd

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er is een enerverende strijd gaande bij de
SMA lijn rond 63+. De bulls moeten alle
zeilen bijzetten om de beren van zich af
te schudden en met een steunscenario
zien te overleven. De RSI moet voeding
gaan geven aan de bodemstampers die
nu wel in actie moeten komen om de trend
ternauwernood intact te laten. Komende
week een overtuigende witte candle graag,
het liefst boven de SMA lijn, waardoor de
Up status kan terugkeren.
Conditie: Down.
Coaching: wacht maar op voldoende
bodemstampers om dan koopposities te
overwegen.

Unilever - Driehoek

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Door de recente bewegingen is een grote
driehoek zichtbaar waarbinnen de koers
beweegt. De driehoek zorgt uiteindelijk
voor een verkrapping van het speelveld,
waardoor het moment van uitbreken
steeds dichterbij komt. Maar welke kant
van het veld wordt gekozen? Op dit
moment genieten de beren het voordeel
van de twijfel, getuige de -2 stand op de
swingteller. Deze week wel een dappere
poging van de bulls om een witte candle te
produceren.
Conditie: Down.
Coaching: de technische conditie verpietert
aanzienlijk, geen mooie vooruitzichten voor
trendvolgende beleggers.
11
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Chart Navigator - AEX® hoofdfondsen

week 41, 15 oktober 2021

Wolters Kluwer - Rustige afdaling

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

De beren komen mogelijk met meer
corrigerende berentikken tot mogelijk de
Fibo zone rond 85+ tot 81+. Dat ligt in
lijn der verwachting om als zodanig de
afstand met de gemiddelde lijn voldoende
te verkleinen. Daarna mogen de bulls het
stokje overnemen om de trend te vervolgen.
Of gebeurt dit deze week al met de witte
candle? Het zou kunnen, maar dan moet er
komende week opnieuw een witte candle
staan op een iets hoger niveau.
Conditie: Correctie.
Coaching: wacht op voldoende
bodemvorming voor nieuwe of additionele
koopkansen.

Chart Navigator - TA Coaching Rubriek
FA versus TA
Wij benaderen en analyseren de markt vanuit de technische analyse
(TA) dat moge inmiddels wel duidelijk zijn. Maar de basis voor elke
beleggingsbeslissing ligt toch op het veld van de fundamentele
analyse (FA), dat moet gezegd worden. Ik zet enkele kernbegrippen
naast elkaar om goed inzicht te krijgen in de verschillen, maar ook
overeenkomsten tussen FA en TA.
Belangrijkste verschil is het gegeven dat de FA zich bezighoudt
met de oorzaken van koersbewegingen en de TA met het feitelijke
koersverloop. Je zou kunnen spreken over theoretische koers (FA) en
werkelijke koers (TA). Nog weer anders geformuleerd: Waarom (FA) en
Hoe dan? (TA) wat betreft koersbewegingen.
Aanverwant is de vergelijking Economie en Sentiment, waar de FA
uiteraard allerlei economische parameters bestudeert en de TA laat
zien hoe dit alles wordt geabsorbeerd door de massa.
De FA concentreert zich daarbij op het getal, de TA op het plaatje, ook
een mooie vergelijking, niet waar?
In de dagelijkse praktijk van beleggen hanteer ik de kreten Wat en
Wanneer als het gaat om gecombineerd gebruik van FA en TA. Dit
zou je ook Strategie en Tactiek kunnen noemen, waarbij de TA goed
uit de verf komt als timing tool. Hier aan verwant geldt voor de FA een
langere termijn visie en voor de TA de kortere meetlatten.
Hierbij geldt dat de FA start vanuit het heden en op basis daarvan een
verwachting uitspreekt. De TA maakt gebruik van het verleden, de
historie, om vandaar uit naar de toekomst te projecteren.

Fundamentele analyse

Afbeelding 1

Technische analyse

Zijn er ook raakvlakken tussen beide analyse technieken?
Zeker wel. Zo wordt er in beide gevallen gewerkt met indicatoren en
andere meetbare eenheden of kengetallen. Er wordt ook gebruik
gemaakt van cycli. Tot slot de opmerking dat in beide gevallen ruimte
is voor eigen interpretatie. Er zijn weliswaar objectieve metingen,
maar er is ruimte voor een subjectieve saus, ofwel interpretatie door de
analist.
En dan nog de praktische one liner:
“Gebruik de FA en TA als messing en groef om te komen tot een
verantwoord beleggingsscenario”
12
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

= kans,

= bedreiging

week 41, 15 oktober 2021

Aalberts - Steun onder in het kanaal
Recent een top geplaatst op 55, boven
in het stijgingskanaal, gevolgd door
een afkoeling ofwel correctie richting
de onderkant van het kanaal, met thans
weer indicaties van bodemvorming. Hoe
eenvoudig kan het zijn. Bodemvorming
rond 47+ is om meerdere redenen
aannemelijk, waardoor de bulls de trend
een nieuwe impuls kunnen geven. Terug
naar 55 en daarna een hogere top, dat is
de verwachting. De witte candle deze week
is een prima aanzet hiertoe.
Conditie: Correctie.
Coaching: de eerste koopkansen worden
reeds aangereikt aan trendvolgers.

Alfen - Correctie kan opdrogen
De ondertoon is positief getuige de serie
hogere toppen en hogere bodems boven
een keurig opkrullende SMA lijn. Recent is
er getopt op 103,80, een record hoogte,
waarna een correctie werd ingezet die
wordt bevestigd door de -3 stand op de
swingteller. Niets aan de hand, het is een
gezonde afkoeling, een normale correctie
die kan worden opgevangen door de Fibo
lijnen. RSI veert al weer op, de candle kleurt
wit, bodemstampers in actie.
Conditie: Correctie.
Coaching: anticiperende Turbo Long
kansen dienen zich aan voor trendvolgende
beleggers.

Corbion - Trading Box
Het lijkt er naar uit te zien dat de koers
de komende periode heen en weer
gaat zigzaggen tussen 40+ steun en
49+ weerstand. Maar dan wel onder de
voorwaarde dat wederom wordt gebodemd
bij 40+. Komende week een witte candle
zal bodemvorming bevestigen, waarna de
weg omhoog naar 49+ kan worden ingezet.
De RSI stuurt aan op bodemvorming, terwijl
de downswing zijn einde nadert. Maar
eens bezien of de trading box in tact wordt
gelaten.
Conditie: Down.
Coaching: bij signalen van bodemvorming
zien range spelers hun kansen.
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Chart Navigator - Midkapfondsen (selectie)

week 41, 15 oktober 2021

Heijmans - Bodemstampers in actie
De spelers zwieren over het veld in
langgerekte bewegingen. Zo is er vanaf
de recente top op krap 15,00 een rustige
afdaling gestart die thans kan opdrogen
rond de 1e Fibo lijn rond 11,70. De
eerste bodemstampers zijn gearriveerd,
swingteller zwabbert wat, de RSI blijft ook
wat achter. Meer wit is gewenst boven de
Fibo gid om daadwerkelijk een vervolg van
de uptrend te bewerkstelligen. De bulls
mogen meer enthousiasme tonen.
Conditie: Up.
Coaching: voor offensieve trendbeleggers
zijn er reeds koopkansen. Anderen wachten
wellicht op meer bevestiging.

SBM Offshore - Nerveus gespartel
Het gaat er nogal wild aan toe op dit
speelveld. Forse afdalingen en rappe
rebounds wisselen elkaar in snel tempo
af. Het lukt de bulls vooralsnog niet om
boven de rode zone rond 16,00 uit te
breken, de beren laten dat nog niet toe.
Grillige topvorming dan maar als opmaat
voor een afdaling richting de 14+ zone of
zo mogelijk naar 12,50. Dat lijkt het meest
waarschijnlijke scenario momenteel.
Kortom, “veel herrie, weinig wol”.
Conditie: Correctie.
Coaching: een exit strategie ligt meer voor
de hand dan een entry strategie.

Wereldhave - Bodemstampers in aantocht
Al een flink aantal weken wordt de koers
omlaag gedrukt in een kalme correctiefase,
die nu lijkt te worden afgerond. De beren
zijn inmiddels aangekomen bij de SMA
lijn, hun natuurlijke vijand. Stoppen en
wegwezen, geef het stokje over aan
de bulls, zij moeten vanaf dit punt de
trend een nieuwe impuls geven. Deze
week een dappere witte candle zal de
succesvolle wissel bevestigen. De RSI
stuurt hier overigens ook op aan. Kortom,
bodemstampers in aantocht om de trend
intact te laten.
Conditie: Up.
Coaching: als er bodemstampers in beeld
komen, mogen er koopposities worden
geopend. Denk aan Turbo Long posities.
14
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Chart Navigator - Turbo Titels Buitenland

= kans,

= bedreiging
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Barco - Steunscenario
Mooie swings zijn zichtbaar op het speelveld
van het aandeel. Vanaf de top op 24+ is
recent een correctie ingezet. De afdaling
heeft thans de SMA en steunzone bereikt,
tevens een gebied waar een aantal
voorliggende toppen zijn te vinden van eind
vorig jaar. Deze week kleurt de candle na
lange tijd weer wit. Een teken dat er mogelijk
wat beleggers terugkeren. Charttechnisch
is het ook wel een mooie plek voor een
bodem. De indicatoren staan nog in de min.
De markt zal wat bevestiging moeten laten
zien om de kans op een klim wat groter te
maken. Al met al een mooi steunscenario.
Conditie: Down.
Coaching: koopposities mogelijk bij meer
witte candles.
L‘ Oreal - Poging tot bodemvorming
Zit er een kans aan te komen? Dat zal
uiteraard moeten blijken de komende
weken. Toch zie ik wel wat mogelijkheden.
Er is sprake van een correctiefase die lijkt te
worden afgerond. De steunzone rond 350
is getest. Er is per saldo sprake van een
langdurige uptrend, keurig gevolgd door het
stijgende koersgemiddelde dat nu de zone
rond 340 nadert en spanningsmeter RSI
registreert bodemvorming rond de 50 zone.
Al met al verbetert het beeld aanzienlijk.
Conditie: Correctie.
Coaching: als er volgende week weer een
witte candle verschijnt wordt het startschot
gegeven voor een opmars. De groene stip
wordt geplaatst.

Solvay - Poging tot bodemvorming
Vanaf krap 119 is een afdaling valide.
Inmiddels noteert de swingteller weer in de
plus net boven de steun en SMA zone waar
de koers al enige weken balanceert. Het lijkt
dus wel weer tijd voor een opmars. Er zullen
echter eerst hogere highs en lows geplaatst
moeten worden voor een significante
verbetering. Bij een opwaartse doorbraak
van de highs van de afgelopen weken, kan
het vizier weer op 120+. Bij verkoopdruk ligt
een vervolg van de afdaling richting de zone
rond 90 of zelfs 80 voor de hand.
Conditie: Up.
Coaching: er liggen weer koopkansen bij
witte candles en hogere niveaus.
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Chart Navigator - Valuta - Obligaties
EUR/USD - Opleving

= kans,

= bedreiging

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Recent is een pullback afgerond en een
lagere top geplaatst onder een neerwaarts
krullende SMA. De afgelopen weken
kleurden de candles zwart en werd
de steunzone rond 1.1600 neerwaarts
doorbroken. Deze week wordt de Euro
weer wat sterker met een witte candle als
gevolg en koersen boven 1.1600. Er staat
zelfs een Bullish Engulfing op de kaart. Er
ligt ruimte voor een klim richting de topzone
1.1900. Voor nu het herstel scherp volgen.
Conditie: Down.
Coaching: shortposities afbouwen en
wellicht draaien naar offensief Long bij
hogere niveaus.

GBP/USD - Beeld verbetert

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Er was lange tijd sprake van een brede
trading range tussen grofweg 1.3500
en 1.4000 met gematigd lagere toppen.
Recent werd de steunzone rond 1,35+
twee maal getest, maar recent sneuvelde
het niveau kortstondig. Inmiddels hangt
de koers er weer boven, de candles
kleuren wit, het beeld wordt iets positiever.
De indicatoren staan echter nog in de
min. Eerst maar kijken of het Pond verder
aansterkt.
Conditie: Correctie.
Coaching: het Pond wordt wat
sterker. Bescheiden koopposities zijn
gerechtvaardigd.

Euro-Bund future - Afdalen naar de steun

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Vanaf de topzone rond 175 is de afgelopen
weken een overtuigende afdaling zichtbaar
waarbij de koers de onderkant van de brede
trading range nadert. Rond 170 werd nog
enige haperingen zichtbaar, maar dat was
van korte duur. De indicatoren blijven in
de min staan, waardoor de Downconditie
valide blijft op het Dashboard. Voor nu de
afdaling dus verder blijven volgen richting
de steunzone 166+.
Conditie: Down.
Coaching: de afdaling blijft in stand. Pas bij
signalen van bodemvorming wordt het tijd
om shortposities te verzilveren en wellicht te
draaien naar een Turbo Long.
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Chart Navigator - Grondstoffen
Goud - Opwaarts binnen de range

= kans,

= bedreiging

week 41, 15 oktober 2021
Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Al geruime tijd is er sprake van een breed
speelveld tussen grofweg de steunzone
1.677 en de topzone rond 1.950. Daarbinnen
worden flinke swings gevormd. Inmiddels is
de weekly SMA neerwaarts gedraaid en de
koers beweegt opwaarts richting 1.800. De
swingteller staat in de plus en de Rebound
conditie is valide op het weekly Dashboard.
Een trending koerspatroon is niet te
detecteren, anders dan de opwaartse swing
die nu gaande is binnen de brede trading
range. Al met al zal het gestuiter mogelijk
nog wel even voortduren.
Conditie: Rebound.
Coaching: offensieve Turbo Long posities
kunnen worden aangehouden.
Zilver - Bulls veren op

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Lange tijd was er sprake van een brede
tradingrange tussen de steun op 22+ en
de weerstandzone rond 30. De laatste
maanden werd een afdaling zichtbaar,
die zich ook vertaalde naar negatieve
rangen en standen op de weekkaart.
De steun op 22 werd recent kortstondig
neerwaarts doorbroken. Toch staat de
koers er inmiddels weer boven en er is
tevens verbetering zichtbaar binnen het
nog dalende koerspatroon. Wellicht volgt
er weer een klim richting de bovenkant
van de rangen. Voor nu bezien of de bulls
doorzetten.
Conditie: Rebound.
Coaching: een poging tot bodemvorming van
de markt, bescheiden Turbo Long.
BrentOil future - Uptrend voortgezet

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s

Voor BrentOil is de uptrend nog altijd valide.
Het patroon van hogere toppen en hogere
bodems blijft in stand. Vanaf de bodem
op 63+ heeft de opmars de meerjarige
weerstand uit 2018 gepasseerd op 82+. Het
niveau is zonder al te veel moeite opwaarts
doorbroken. Een verdere klim richting 90
behoort nu tot de mogelijkheden. Op het
Dashboard wordt de opmars logsicherwijs
bevestigd middels de UP conditie, alle
indicatoren staan immers in de plus.
Conditie: Up.
Coaching: de uptrend is valide. Pas bij
signalen van topvorming kunnen beleggers
overwegen tussentijds wat winst te nemen.
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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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Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een
hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retail beleggers 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.

bnpparibasmarkets.nl
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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