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Sprekers

▶ Edward Loef

▶ Zelfstandig technisch analist

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Masterclass Archief



Wat weet u na deze Masterclass? 

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

2) U weet wat de richting, kracht en cyclusfase is van de trend;

3) U kunt op basis van de trend in- en uitstapmomenten bepalen;

4) U bent op de hoogte van de technische analyse mogelijkheden van het 

LYNX handelsplatform.



De richting van de trend bepalen (120 SMA)  



De tactiek bepalen m.b.v. 20 SMA & 120 SMA  



Beurskoers + 20 SMA + 120 SMA  



Bullish (stijgend), neutraal, bearish (dalend)  



Bullish (correctie), neutraal, bearish (herstel)  



Bullish (rallies), neutraal, bearish (crashes)  



Kopen op zwakte of Verkopen op sterkte



Kopen op zwakte of Verkopen op sterkte



Kopen op zwakte (kruising < 20 SMA)        



Kopen na zwakte (herkenning V-shape patroon)        



Kopen bij hervatting opgaande trend > 20 SMA



Kopen bij start rallyfase of terugval in rallyfase        



Variaties in koopcondities in stijgende trend        



Bull signaal, Add-alert, Long-alert (V-shape)



Blauwe trending fasen tijdens stijgende trend        



Sell long tijdens stijgende trend        



Sell long tijdens stijgende trend        



Stop long tijdens stijgende trend (< 120 SMA)       



Trendomslag ‘dead cross’ & exit-alerts / short



Technisch herstel, stop short, recovery buy



Bull, verzwakking, alert bull trap, buy/hold/add       



Stop short, rec buy, short, crash…enz.       



Dec.2014 stop/exit long…feb.2015 stop short       



Dec.2014 stop/exit long…feb.2015 stop short       



Vanaf december 2013…bull / bear / bull cyclus       



Einstein: ‘Look for what is, not what should be’ 



Seminar Breukelen

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

2) U weet wat de richting, kracht en cyclusfase is van de trend;

3) U kunt op basis van de trend in- en uitstapmomenten bepalen;

4) U bent op de hoogte van de technische analyse mogelijkheden van het 

LYNX handelsplatform.



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/

