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Dashboard Beleggen….      

Technische Analyse met Nico P.R. Bakker



Welke fondsen zitten in een uptrend?

Wanneer is er sprake van overdreven

sentiment?

Wanneer eindigt een significante

koersbeweging?

Wanneer moet ik in- en uitstappen?



Marktlens:

Candles

Sleepkabel

Spanningsmeter

Swingteller

Onderwerpen

CN Dashboard:

Signalen

Condities

Setups

Visite kaartjes



Candles  

Weekkaarsen

Conditie: Wit of Zwart (W of B)

Steun 4/2 Pivot Low

Weerstand 4/2 Pivot High 

AEX index



Sleepkabel

“The Trend is Your Friend”

55 SMA als trendindicator

Conditie: Up of Down

Signaal: Cross-U of Cross-D

AEX index



Dynamic 14 periode RSI

Conditie: OB of OS

Signaal: OB-D of OS-U

Spanningsmeter  -1-

AEX index



Spanningsmeter -2-

Dynamic 14 periode RSI

Conditie: > 50 of < 50

Signaal: 50-U of 50-D

Extra: OS –lijn op 50-lijn

AEX index



Conditie: +1 t/m +9 of -1 t/m -9

Signaal: +1, -1, +9, -9 

Swingteller

AEX index



Trend

Cross-U en Cross-D, Up of Down….

Candle

Wit (W) of zwart (B)….

Swing 

+1 …+9, -1…..-9

Signalen en Condities

RSI

50-U, 50-D, >50, <50, OB, OS, OB-D , OS-U…



UP (Enter Long…..EL conditie)

“Bij specifieke combinaties van positieve signalen en condities gaat 

een significante koersrally van start…..”

DOWN (Enter Short…..ES conditie)

“Bij specifieke combinaties van negatieve signalen en condities gaat 

een significante koersdaling van start….”

RESISTANCE (Exit Long…..XL conditie)

“Specifieke signalen en condities die wijzen op topvorming na een 

significante rally in een uptrend…..”

Setups

SUPPORT (Exit Short …..XS conditie)

“Specifieke signalen en condities die wijzen op bodemvorming na 

een significante daling in een downtrend…..” 



Dashboard Beleggen – Legenda



Dashboard Beleggen…wekelijks Bulletin



Dashboard Beleggen…Turbo Tijd Setups



Vingeroefening 1: UP Setups Amazon.com 



Vingeroefening 2: DOWN Setups Fugro



Mijn visite kaartjes…..

www.bnpparibasmarkets.nl

www.nicoprbakker.nl



Disclaimer BNP

Deze presentatie wordt verzorgd door Bakker Technische Analyse Consultancy B.V. (BTAC) en in samenspraak met 

BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) georganiseerd. Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk analist. 

BNP Paribas en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding 

technische analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De informatie in deze presentatie 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 en te bespreken met uw 

beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 

garantie voor de toekomst. De in deze presentatie gegeven standpunten en vooruitzichten van BTAC/Nico Bakker 

geven zijn technische mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of 

indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze presentatie. BNP Paribas kan van tijd 

tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten 

besproken in deze presentatie. BNP Paribas heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, 

invloed op, zeggenschap over of inspraak in de totstandkoming van de technische analyses van of namens BTAC of 

een aan haar gelieerde onderneming of persoon. BNP Paribas is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en 

geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de technische 

analyses van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. 

Ten tijde van deze presentatie heeft Nico Bakker in privé dan wel zakelijk mogelijk een positie in onderstaande 

onderliggende waarden dan wel onderstaande financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden die 

aan de orde komen in deze presentatie:AEX en DAX index. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten 

bekend.


