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De markt heeft altijd gelijk 

Ook al heeft de markt soms ongelijk

VRAAG ontmoet AANBOD via CONSENSUS OVER PRIJS

PRO versus CONTRA via DE MEDIA TE LEZEN

KOOP ontmoet VERKOOP via DE BEURSKOERS

ACTIE versus REACTIE via GRAFIEKEN TE ZIEN

Laag kopen versus  hoog verkopen via OVERDREVEN SENTIMENT

METEN versus WETEN via INDICATOREN



De markt heeft altijd gelijk…een voorbeeld 

Ook al heeft de markt soms ongelijk (Shiller P/E grafiek 23 mei 2017) 



De markt heeft altijd gelijk…een voorbeeld: 

Ook al heeft de markt soms ongelijk (Nasdaq Composite 1990-2000) 



De markt heeft altijd gelijk…een voorbeeld: 

Ook al heeft de markt soms ongelijk (Nasdaq Composite + RSI maand) 



De markt heeft altijd gelijk…een voorbeeld: 

Ook al heeft de markt soms ongelijk (Nasdaq Composite + RSI maand) 



De markt heeft altijd gelijk…een voorbeeld: 

Ook al heeft de markt soms ongelijk (S&P 500 index + VIX-index na 1990) 



De markt heeft altijd gelijk 

Ook al heeft de markt soms ongelijk                           (bron: FT 18 juli 2017)



De markt heeft altijd gelijk 

Ook al heeft de markt soms ongelijk 

“These words are often uttered near the peak of bull markets, as dewy-eyed 

investors attempt to justify unsustainable market trends by arguing that the past 

is no longer a relevant guide to the future.”

Bron: The Wall Street Journal 8 mei 2017



De markt heeft altijd gelijk 

Ook al heeft de markt soms ongelijk

Bron: Yahoo Finance 27 juni 2017 Irving Fisher (Yale University)

Yellen: “I do think we’re much safer” 21 oktober 1929



De markt heeft altijd gelijk 

Ook al heeft de markt soms ongelijk 

De Telegraaf 31-12-1999  Der Spiegel 13-03-2000  Economist 18-3-2017

De Telegraaf 17-01-2000



De markt heeft altijd gelijk 

This time is                               different?



De markt heeft altijd gelijk 

This time is                        different?



De markt heeft altijd gelijk 

Barron’s 15 mei 2017                                      TIME 14 september 1987



De markt heeft altijd gelijk 

DE FINANCIELE MEDIA DOET VERSLAG (FT, Barron’s, Wealthadvisor) 



De markt heeft altijd gelijk 

DE FINANCIELE MEDIA DOET VERSLAG                     BUY AMERICA 



De markt heeft altijd gelijk 

ETF’s in euro’s (unhedged 2017)         ETF’s in USD  



De markt heeft altijd gelijk 

USD/EUR toont een ‘bull’trap… 



De markt heeft altijd gelijk 

USD/EUR toont een ‘bull’trap bevestigd door ‘coverstory contra-indicator’ 



De markt heeft altijd gelijk 

EUR/USD herstelt binnen langetermijn stijgende trend 



De markt heeft altijd gelijk 

EUR/USD herstelt binnen langetermijn stijgende trend 



De markt heeft altijd gelijk 

MSCI USD World Index op kwartaalbasis vanaf 1976 



De markt heeft altijd gelijk 

MSCI World Index omgerekend in euro’s…4-weeks / 24-weeks SMA 



De markt heeft altijd gelijk 

MSCI USD World Index op kwartaalbasis vanaf 1976…test weerstandlijn 



De markt heeft altijd gelijk 

Objectivering nodig van subjectieve waarneming door kwantitatieve 

beslisregels: 



De markt heeft altijd gelijk 

MSCI USD World Index op weekbasis vanaf 2014…thans in ‘blow-off’-fase 



De markt heeft altijd gelijk 

MSCI USD World Index op weekbasis vanaf 2015…DMI & RSI overbought



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/

