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Beleggingstip: geen visie, maar een methode!



citaat Heraclitus ‘Panta rhei’ (= ‘alles stroomt’)



En…’Wie niet sterk of slim is, die past zich aan’



Begrijpt u hoe de (macro)economie precies werkt?



Begrijpt u hoe de technische analyse kan werken?



Begrijpt u hoe de (macro)economie precies werkt?



Einstein > ‘Look at what is, not what it should be’



LOEF > ‘Beslisregels trendfasen leren lezen’



Trendfase? Trendvolger of Timer? > Tactieken 



AEX vanaf 1998…20 jaar ‘buy & hold’ 



AEX vanaf 1998 sein op ‘groen’,’rood’ of ‘zwart’



AEX vanaf 2015 sein op ‘groen’,’rood’ of ‘zwart’



AEX vanaf 2015 soms ook blauw, paars of geel



AEX vanaf september 2017 + DMI(14) + RSI(14)



Beslisregels > dienen één doel > FOCUS !  

Universum      K    V    trendfasen op weekbasis

Trend Tactica ls  & Alerts BUY SELL Cl imax? Recovery Bul l? Long Hold Ral ly Weak Top? Short Crash

AEX aandelen               

NN GROUP recovery

RELX recovery

ROYAL DUTCH SH A recovery

UNILEVER DR recovery

WOLTERS KLUWER BUY bul l?

AEGON long

AKZO NOBEL long

ASML HOLDING BUY long

AHOLD DEL BUY hold ral ly

GEMALTO hold ral ly

HEINEKEN BUY hold

KONINKLIJKE DSM hold

VOPAK BUY hold



Wolters Kluwer > bull markt crossing signaal 



ASML Holding ‘buy & hold’ tijdens ‘long’ fase



Ahold Delhaize breekt uit > 4W ‘high’ op netvlies

dd



Heineken ‘golden cross’ 4W SMA > 24W SMA

dd



Vopak breekt uit naar 4W ‘high’ (SMA’s stijgend)

dd



80% winstgevend versus 20% verliesgevend



Gemiddelde winst versus gemiddeld verlies



AEX > beleggen in de richting van de trend



Wekelijks monitoring trendfase via beslisregels
Trend Tactica ls  & Alerts BUY SELL Cl imax? Recovery Bul l? Long Hold Ral ly Weak Top? Short Crash

AEX aandelen               

NN GROUP recovery

RELX recovery

ROYAL DUTCH SH A recovery

UNILEVER DR recovery

WOLTERS KLUWER BUY bul l?

AEGON long

AKZO NOBEL long

ASML HOLDING BUY long

AHOLD DEL BUY hold ra l ly

GEMALTO hold ra l ly

HEINEKEN BUY hold

KONINKLIJKE DSM hold

VOPAK BUY hold

AALBERTS INDUSTR bear?

RANDSTAD bear?

ABN AMRO GROUP short crash

BOSKALIS WESTMIN short crash

ING GROEP short crash

KPN KON short crash

PHILIPS KON short crash

SBM OFFSHORE SELL short crash

UNIBAIL RODAMCO short crash

AEX-Index short

ALTICE A cl imax? short

ARCELORMITTAL short

GALAPAGOS short



Meer informatie / vragen? 

CONTACT

Edward Loef CFTe

mail@edwardloef.com



DISCLAIMER
Deze presentatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op 

geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies. 

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat 
zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of 

uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten. 

Deze presentatie heeft geen enkele contractuele waarde. 

LYNX Brokers en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de 

bestudering of het gebruik van deze presentatie. 

Als u meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen met LYNX Brokers of met 
Edward Loef van LOEF Technische Analyse. 


