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In dit document worden niet alleen standaard begrippen en technische
analyse uitingen omschreven die ik regelmatig gebruik in mijn commentaren
en publicaties, maar ook eigen benoemingen en interpretaties. De TA
coaching kan naar een hoger niveau worden getild als de actieve belegger
zich de begrippen en uitingen ‘eigen’ heeft gemaakt.
55 SMA

50-lijn
Actiebeweging
Bearish
Bearish engulfing patroon
Beren
Berenstreep
Berentik
Bodem

Body

1

Bakkker’s Technische Analyse Begrippenlijst

Meer informatie
Ga naar
www.bnpparibasmarkets.nl
of bel 0900 MARKETS
(0900 6275397; lokaal tarief)

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 een tijdsperiode van 55. De
55 SMA is een 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 koersverloop.
Een beweging van de stier of beer in de richting van de trend.
De beren hebben het heft in handen en drukken de koers naar
lagere niveaus.
Een negatief omarmingspatroon, een candle met een zwart
lichaam dat de voorliggende witte candle omarmt.
Benaming voor de verkopende partij in de markt.
Een lange zwarte candle. De beren domineren de markt en
drukken de koers naar lagere niveaus.
Een korte, felle koersdaling, geïllustreerd door een flinke
zwarte candle.
Het niveau op de grafiek waar een koers stopt met dalen, de
koers bereikt een (tijdelijk) dieptepunt; er wordt steun
gevonden.
Een body is het lichaam van de candle. Een body omvat het
verschil tussen de openings- en slotkoers. Het kan wit
(slotkoers is hoger dan openingskoers) of zwart zijn (slotkoers
ligt lager dan openingskoers).
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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.
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. Zie
ook body.
Het kijken naar en het interpreteren van een grafiek door
gebruik te maken van koerspatronen en charttechnische
indicatoren.
Een felle koersreactie, ofwel reboundbeweging, na een relatief
forse koersbeweging die heeft geleid tot overspannenheid
onder of boven in het veld.
De reactiebeweging tegen de trend in, een opleving in de
downtrend of een correctie in de uptrend.
Het opwaarts of neerwaarts (ook cross-under genoemd)
kruisen van de koers met een gemiddeldelijn.
Beleggen op basis van een vaste set technische indicatoren.
De vier indicatoren op mijn dashboard zijn de 55SMA,
dynamische RSI, swingteller en de kleur van de laatste candle.
Deze indicatoren leveren condities en signalen op, die leiden
tot specifieke scenario’s, te weten up, down, resistance en
support.
Een fonds dat aan de volgende kenmerken voldoet: er moet
sprake zijn van een uptrend, de RSI moet boven de 50-lijn
noteren, de swingteller staat in een plusstand, alleen de candle
kleurt zwart. Een potentiële koopkans in de markt.
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 sprake van een
downtrend. Visueel kenmerk is een serie lagere toppen en
lagere bodems.
Het niveau op de grafiek waar een koers voor de tweede keer
is gestopt met dalen en steun heeft gevonden.
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Het niveau op de grafiek waar een koers voor de tweede keer
is gestopt met stijgen en dus weerstand ondervond.
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
signalen uit mijn Dashboard. EL = Enter Long, ES = Enter
Short, XL = Exit Long en XS = Exit Short.
Een 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 kaarsgrafiek
wordt ook wel de Candlestick chart genoemd.
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. Ook wel krijtstrepen genoemd.
Een candle die met zijn body aan de 55 SMA lijn vastplakt. Dit
impliceert veelal een aarzeling in de koersbeweging.
Herkenbare koerssituatie uit het verleden waarmee een
betrouwbare uitspraak gedaan kan worden over het
toekomstige koersverloop.
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 ander woord voor krijtstrepen is
kantelpunten.
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 indicatoren, te weten de 55SMA,
de dynamische RSI, de swingteller en de kleur van de candle.
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.
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.
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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 het betreffende niveau vier lagere highs
liggen en twee lagere highs er na. Op de chart zijn dit de rode
horizontale lijnen.
Een automatisch genoteerde steun. Een steun is een pivot low
als voor het betreffende niveau vier hogere lows liggen en twee
hogere lows er na. Op de chart zijn dit de groene horizontale
lijnen.
Een reactiebeweging op de breakout, om een trendbreuk te
valideren.
Een beweging die wordt ingezet tegen de trend in, ook wel
countertrend beweging genoemd.
Zie de omschrijvingen bij kantelpunten en krijtstrepen.
De spriet op of onder de body van een candle. Het illustreert
de hoogste respectievelijk de laagste koers.
De sleepkabel is mijn trendvolgende indicator, de 55SMA. De
voortschrijdende gemiddeldelijn geeft inzicht in de richting
(koers boven of onder de lijn) en de kracht van de trend
(hellingshoek van de lijn).
De test waarbij de sleepkabel na een correctiebeweging in de
uptrend zijn dienst mag aantonen als dynamische steunlijn.
De test waarbij de sleepkabel na een herstelbeweging in de
downtrend zijn dienst mag aantonen 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.
Een lange witte candle. De markt wordt gedomineerd door de
stieren die de koers opstuwen naar hogere niveaus.
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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.
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.
Het niveau op de grafiek waar de koers stopt met stijgen, de
koers bereikt een (tijdelijk) hoogtepunt. Er wordt weerstand
ondervonden.
Als de 55 SMA lijn wordt gekruist, vindt er een draai in het
sentiment plaats. Er gaat veelal een tegengestelde trendfase
van start.
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 sprake van een
uptrend. Visuele herkenbaarheid is er door een 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.
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