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Wat weet u na deze Masterclass?

1) Uw kennis over technische analyse heeft een flinke boost gekregen;

2) U weet wat de verwachte trends is voor de komende periode;

3) U kunt o.b.v. de grafiek goede in- en uitstapmomenten bepalen;

4) Technische Analyse is risicomanagement tool voor fundamentele 

analyse;

5) Al uw openstaande vragen over Technische Analye zijn beantwoord



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

Definitie Technische Analyse:

“Technische Analyse is de studie van marktgedrag primair met behulp 

van grafieken met het doel toekomstige prijstrends (beurskoersen) te 

voorspellen”

Bron: Technical Analysis of the Futures Markets 

John J. Murphy / New York Institute of Finance) 



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“Charts voorspellen niets. Als de chart een indicatie geeft van de 

mogelijkheid van een trendwijziging of van een uitbraak, dan signaleren 

wij dat. Gezien het waarschijnlijkheidsgehalte van ons vak moet het 

daarbij blijven. Wie absolute zekerheden wil, zoeke zijn heil elders”

Bron: Financial Economisch Magazine 31 oktober 1987

Citaat:   Technisch Analist J.G.F. Wertheim Salomonson



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“We study the past to understand the future”

Bron: 

International Federation of Technical Analysts (IFTA, U.S.A.)



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“Technical Analysis is a windsock, not a crystal ball”

Bron:

Art Huprich, Chief Technical Analysis / Raymond James Financial 



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“Don’t look around too many corners; simply identify the cards as they

come out of the deck”

Citaat: 

Stan Weinstein



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“The best estimate of the true value of a security is the price that is set in 

the market place every minute of every day”

Citaat: 

Paul Samuelson



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“It is impossible to consistently outperform the market by using any

information that the market already knows.”

Citaat: 

Eugene Fama



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“Onderzoek van analisten blijkt keer op keer irrelevant. Voordat de 

onderzoekers hun rapporten publiceren is de informatie al in de koers 

verdisconteerd”

Citaat: 

Burton Malkiel (‘A random walk down Wall Street’)



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“The Market is the final arbiter of any investment decision. Never fight the

tape”

Citaat: 

Martin Zweig



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“If you spend more than 13 minutes analyzing economic and market 

forecasts, you’ve wasted 10 minutes”

Citaat: 

Peter Lynch



Uw kennis over TA krijgt een ‘boost’

“The Averages discount everything (except “Acts of God”), because they reflect the

combined market activities of thousands of investors, including those possesed of the

greatest and the best information on trends and events, the averages in their demand for

corporate securities. Even unpredicatable natural calamaties when they happen are 

quickly appraised and their possible effects discounted”

Bron: Technical Analysis of Stock Trends

Dow Theory ‘Basic Tenets’

Edwards & Magee 1948 



Technische Analyse = hulpmiddel bij keuzestress

“Bepaal welke keuzes belangrijk zijn en focus daarop”

Bron:

Personeel & Organisatie 
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Technische Analyse = hulpmiddel bij keuzestress

“Bepaal welke keuzes belangrijk zijn en focus daarop”

“Ken je alle mogelijkheden, overzie deze en begrijp hoe te gebruiken”

“Bepaal voor de keuze of je alle opties kent”

“Maak prioriteitenlijst en baseer daarop je keuze!”

“Beperk de mogelijkheden en daardoor de risico’s van spijt”

“Niet kiezen maakt ongelukkig” (= wetenschappelijk bewezen)

Bron: Personeel & Organisatie 



Wat zijn de verwachte trends voor komende tijd?



Wat zijn de verwachte trends voor komende tijd?



Wat is de verwachte trend voor de AEX?



Wat is de verwachte trend voor de DAX?



Wat is de verwachte trend voor de wereldindex?



Dow Theorie basis trendanalyse…keep it simple!



Wat is de verwachte trend voor de Nasdaq 100?



Nasdaq 100 verliest momentum YoY en WoW



Nasdaq 100 triple top, 61,8% Fibo, wig + HS-top? 



PHLX Semi-Conductor SOX lagere toppen



Subjectieve handelingen versus de markt



In- en uitstapmomenten bepalen o.b.v. grafieken



In- en uitstapmomenten bepalen met beslisregels



In- en uitstapmomenten op weekbasis



In- en uitstapmomenten op dagbasis



TA = hulpmiddel voor risicomanagement

Bron: www.ft.com

http://www.ft.com/


TA = hulpmiddel voor risicomanagement

Bron: LOEF DE TECHNICIAN 16 december 2015 



TA = hulpmiddel voor risicomanagement



TA = Valeant risicomanagement op maandbasis



TA = Valeant risicomanagement op weekbasis



TA = Valeant risicomanagement op dagbasis



Onzekerheid > wat moet ik doen? > STRESS !

Illustratie Carl Richards / www.behaviorgap.com

http://www.behaviorgap.com/


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/

