


Disclaimer
De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een
aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet
direct of indirect in relatie met hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij
gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of
advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij
adviseren u om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt.
Aan de informatie die tijdens de uitzending wordt besproken kunnen geen rechten worden
ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan
uw totale inleg.

Waar in deze uitzending wordt gesproken over opties willen wij u graag wijzen op het volgende.
Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge
risicoacceptatie. Om deze reden adviseert LYNX u, vooraf goed te laten informeren over de
werking en risico’s van opties.
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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. 



Vuistregels Technische Analyse

Vuistregel 1: Alle informatie wordt in de beurskoers verdisconteerd

Vuistregel 2: Beurskoersen bewegen in trends (drie richtingen)

Vuistregel 3: De geschiedenis neigt zich te herhalen



De belangrijkste indicator > de beurskoers zelf

WEKELIJKSE SLOTKOERSEN (vanaf 2016) IN EEN LIJNGRAFIEK



Een belangrijke indicator > de richting!

KLASSIEK HULPMIDDEL > (STIJGENDE) TRENDLIJN



Een belangrijke functie: veranderingen zien

WEKELIJKSE SLOTKOERSEN > TRENDBREUK > TRENDWIJZIGING



Een belangrijke les: verandering = constante

WEKELIJKSE SLOTKOERSEN EN DE TRENDOMSLAG = PROCES



Van subjectieve analyse naar objectieve analyse 

WEKELIJKSE SLOTKOERSEN (vanaf 2016) & 24-WEEKS GEMIDDELDE



Richting bepalen via combinatie van indicatoren

WEKELIJKSE SLOTKOERSEN (vanaf 2016) & 4-/24-WEEKS GEMIDDELDEN



Wat is de richting? Wat te doen?

WEKELIJKSE SLOTKOERSEN (vanaf 2016) & 4-/24-WEEKS GEMIDDELDEN



Beslisregels om te profiteren van koersstijging

V-SHAPE BODEM BUY SIGNAAL MITS SMA(4) > SMA(24)



Beslisregels om winstpotentie te optimaliseren

GLIJDENDE 8% STOPLOSS T.O.V. HOOGSTE SLOTKOERS



Beslisregels om winstpotentie te optimaliseren

GLIJDENDE 8% STOPLOSS T.O.V. HOOGSTE SLOTKOERS



Simulatie 25 AEX-aandelen (max 5% per positie)



Beslisregels om winstpotentie te optimaliseren

GLIJDENDE 8% STOPLOSS T.O.V. HOOGSTE SLOTKOERS



Trendvolgende indicator > MACD

MACD = MOVING AVERAGE CONVERGENCE / DIVERGENCE  



Trendvolgende indicator > MACD

MACD = MOVING AVERAGE CONVERGENCE / DIVERGENCE 



Trendvolgende indicator > MACD + DMI (kracht)

MACD-SIGNALEN + DIRECTIONAL MOVEMENT INDICATOREN 



Trendvolgende indicator > MACD + DMI (kracht)

TRENDING +/- (ADX STIJGT) OF TRADING ZIJWAARTS (ADX DAALT) 



Overbought/Oversold indicator: RSI (< 30 > 70)

RELATIEVE STERKTE INDEX > EXIT-ALERTS BIJ RSI-TOP > 70  



Overbought/Oversold indicator: RSI (< 30 > 70)

RELATIEVE STERKTE INDEX > NEGATIEVE DIVERGENTIE (LAGERE TOP)  



Combinatie RSI (< 30 > 70) + MACD + Stoploss

PROFITEREN VAN STIJGENDE TRENDS TOT OVERBOUGHT / STOPLOSS



Combinatie RSI (< 30 > 70) + MACD + Stoploss

PROFITEREN VAN V-SHAPE BODEM > STOPLOSS BIJ STIJGEND MACD  



AEX vanaf mei 2018 + 4-/24-SMA + 8% Stoploss

TRENDOMSLAG SEPTEMBER / STOPLOSS OKTOBER 2018  



TIP: KOOP WANNEER IEDEREEN VERKOOPT

KENMERKEN VAN EEN NADERENDE PANIEKBODEM + BEVESTIGING

1. NEGATIEF NIEUWS OVER DE BEURS IS VOORPAGINA NIEUWS

2. RELATIEVE STERKTE INDEX (RSI) IS ‘OVERSOLD’ (< 30)

3. BEVESTIGING PANIEKBODEM VIA ‘V-SHAPE’-PATROON



AEX vanaf mei 2018 + 4-/24-SMA + 8% Stoploss

TRENDOMSLAG SEPTEMBER / STOPLOSS GEBROKEN OKTOBER 2018  



AEX vanaf mei 2018 + 4-/24-SMA + 8% Stoploss



NOS Journaal: ‘beursval heeft ook NL bereikt’



NOS Journaal teletekst 25 december 2018



NOS Journaal teletekst 26 december 2018



Op dagbasis nu nieuwe negatieve divergentie



Meer uitgebreide informatie over de trendfasen? 

CONTACT

Edward Loef CFTe

mail@edwardloef.com

mailto:mail@edwardloef.com

