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Wat is of betekent ‘DIVERGENTIE’ ? 

Uit elkaar groeien, afwijken (tegenovergestelde van ‘convergentie’)

Afwijkende richting kiezen

Kuddegedrag > groeperen en weer uit elkaar vallen 



Verwantschap = ‘erbij horen’ & ‘erkend worden’ 

VERWANTSCHAP = BELANGRIJKE DRIJFVEER VAN KUDDEGEDRAG 



Verwantschap = ‘erbij horen’ / ‘erkend worden’ 

We volgen de beursexperts…maar weten zij ook de weg? 



Verwantschap > profiteren van beurssentiment? 

Der Spiegel 29 mei 2000                   Barron’s 15 mei 2017 



Verwantschap = ‘erbij horen’ / ‘erkend worden’ 

Kopen op toppen? 



Verwantschap = ‘erbij horen’ geeft veilig gevoel 

BEVESTIGING VERWANTSCHAP = ‘PEOPLE LIKE TO CONFIRM’ 



Verwantschap = ‘erbij ho 

BEVESTIGING VERWANTSCHAP = DRIJFVEER KUDDEGEDRAG 



Verwantschap = ‘erbij horen’ …of juist niet? 

BEVESTIGING VERWANTSCHAP = DRIJFVEER KUDDEGEDRAG 



Divergentie? aanwijzingen voor a.s. verandering 

Functie van divergenties … opletten a.u.b. ...let op marktgedrag voor u !!!  



Drie soorten divergenties: 

1) Zeer krachtige divergenties

Positief lagere koers hogere bodem indicator

Negatief hogere koers lagere top indicator

2) Krachtige divergenties

Positief koersen gelijk hogere bodem indicator

Negatief koersen gelijk lagere top indicator

3) Zwakke divergenties

Positief lagere koers bodems indicator gelijk

Negatief hogere koers toppen indicator gelijk



3 positieve en 3 negatieve divergentie variaties:  

Krachtige, minder krachtige en zwakke vormen van divergenties: 



Nyse Composite & Nasdaq-100 index 

Gezamenlijk nieuwe hoogtepunten = confirmation = sterk positief 



Nyse Composite & Nasdaq-100 index 

Negatieve divergentie sept’ 2000 / Bearish maart 2001 / Bullish maart 2003 



Nyse Composite & Nasdaq-100 index 

‘BEAR’-bevestiging maart 2008 / positieve divergentie maart 2009 



Nyse Composite & Nasdaq-100 index 

Positieve divergentie april 2014 / negatief juli 2015 / positief sept’2015 



Dow Theorie = ‘the indices must confirm!’ 

Dow Jones Transport index (boven) versus Dow Jones Industrials (onder) 



Market Breath S&P 500 index  

S&P 500 Cumulatief Stijgers/Dalers (maart 2015 t/m februari 2017) 



Market Breath New York Stock Exchange / NYSE 

NYSE Cumulatief Stijgers/Dalers (maart 2015 t/m februari 2017) 



Verhouding nieuwe hoogtepunten 52 / 4 weken 

Percentage 52-weeks nieuw hoogtepunt NYSE in relatie tot NYSE-index



Percentage aantal aandelen > 50-daags SMA 

Percentage aandelen S&P 500 index boven 50-daags gemiddelden 



Verwantschap = ‘erbij horen’ / ‘erkend worden’ 

BEVESTIGING VERWANTSCHAP = DRIJFVEER KUDDEGEDRAG 



AEX maandslotkoersen + relatieve sterkte index 

Negatieve divergenties (1987 / 1997-2000 / 2007), positief maart 2003 



AEX weekslotkoersen + relatieve sterkte index 

Negatieve divergenties (april 2015 / april 2017) / positief februari 2016 



AEX dagslotkoersen + relatieve sterkte index 

Negatieve divergenties (april 2015 / april 2017) / positief februari 2016 



The Financial Times 12 mei 2017 

ArcelorMittal has reported a double-digit boost to sales and earnings, as 

a recovery in the global steel market and the fruits of a company 

turnaround programme lifted the metal producer.



Het Financieele Dagblad 18 mei 2017 

Negentien door Bloomberg gepolste analisten bevelen beleggers aan ArcelorMittal
te kopen, tien zeggen 'houden' en slechts twee raden aan het aandeel te verkopen. 
De gepolste analisten verwachten een stijging van de koers over twaalf maanden 

naar gemiddeld € 27 per aandeel. 

Het verschil tussen de koers en de verwachtingen van analisten is sinds eind 2015 
niet zo hoog geweest. Toen kregen beleggers gelijk.



DJ Stoxx 600 Basic Resources + MACD (week)

Relatieve sterkte (roze) + negatieve divergentie in afgeleide MACD 



DJ Stoxx 600 Basic Resources + MACD (week)

Relatieve sterkte (roze) + negatieve divergentie in afgeleide MACD 



ArcelorMittal vanaf 2015 op weekbasis + RSI(14)

Positieve divergentie begin 2016 / negatieve divergentie begin 2017



ArcelorMittal vanaf 2015 op weekbasis + RS

MACD afgeleid van RS t.o.v. AEX-index toont lagere op in februari 2017



Openstaande vragen?

STEL NU UW VRAAG of…

Belangstelling om de wekelijkse marktvisie en/of koop-/verkoop-

beslissingen o.b.v. technische analyse te volgen? 

Dagelijks AEX-analyse > www.edwardloef.com

Contact / TA-vragen > mail@edwardloef.com

http://www.edwardloef.com/
mailto:mail@edwardloef.com


Vragen?

▶ Voor meer informatie: www.lynx.nl raadpleeg ‘masterclasses’

http://www.lynx.nl/

