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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. 

LOEF heeft geen (in)directe posities in deze presentatie besproken waarden.

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



DISCLAIMER
De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden 

gezien als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet 
aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -

horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste 
beoordeling of deze belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw 

beleggingsdoelstellingen. De financiële instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren 
in verlies, waardoor deze instrumenten en/of strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij 

geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk 
hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet op te volgen wanneer u de 
financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende risico’s niet volledig 

begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar standpunten of 
ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en 

onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, 
kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de 

informatie die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is 
deze uiting geen rekening gehouden met transactiekosten.
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Candlestick onderwerpen (in de praktijk)

1. ENGULFING (BULL / BEAR)

2. HAMMER

3. (REVERSE HAMMER) / GRAVESTONE DOJI / SHOOTING STAR

4. HANGING MAN

5. HARAMI (BULL / BEAR)

6. MORNING STAR

7. EVENING STAR

8. DOJI’s

9. DARK CLOUD COVER



Informatie o.b.v. slotkoersen:

HOGER (STIJGEND) of LAGER (DALEND) of GELIJK (ONGEWIJZIGD)



Informatie o.b.v. open, hoog, laag en (week)slot

STAAFGRAFIEK = ‘BARCHART’ = MEER DETAILS ZICHTBAAR



Informatie o.b.v. (wekelijkse) candlestick

KAARSGRAFIEK = VISUEEL (INGEKLEURD) EXTRA INFORMATIEF



Interpretatie candlesticks (O)pen versus (C)lose

TOELICHTING CANDLES   WEEK DATA OPENINGS EN SLOTKOERSEN

1.  CLOSE > OPEN 

2.  CLOSE > OPEN

3.  CLOSE > OPEN

4.  CLOSE < OPEN

5.  CLOSE < OPEN



Interpretatie candlesticks weekcandles

TOELICHTING CANDLES   WEEK INTERNE BODY      EXTERN t.o.v. REF-1 

1.  CLOSE > OPEN ( C > ref C-1)

2.  CLOSE > OPEN ( C > ref C-1)

3.  CLOSE > OPEN ( C > ref C-1)

4.  CLOSE < OPEN  ( C < ref C-1)

5.  CLOSE < OPEN ( C < ref C-1)

LET OP ‘OPEN’ VERSUS ‘GESLOTEN’ CANDLE

6. CLOSE < OPEN ( C > ref C-1)

7. CLOSE < OPEN ( C > ref C-1)



ENGULFING BEAR…herkennen via piercing line

ENGULFING = BODY NO.4    OVERSCHADUWT DE VORIGE CANDLE    

BODY WEEK 3 VERSUS BODY WEEK 4 

AANWIJZINGEN VRAAG VERSUS AANBOD

50% PIERCING >

ENGULFING > ‘TEGENAANVAL TREND’



Candlestick hulp bij steun en weerstand

STEUN- EN WEERSTANDNIVEAUS…DOORBRAAK OF TEST?

WEERSTANDNIVEAU

STEUNNIVEAU



Candlestick hulp bij steun en weerstand

STEUN- EN WEERSTANDNIVEAUS…DOORBRAAK OF TEST?



Candlestick hulp bij steun en weerstand

STEUN- EN WEERSTANDNIVEAUS…GAPS & LANGE CANDLES



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

DOJI (TWIJFELS)….HANGING MAN (STROP?)…HAMMER (FUNDAMENT)



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

“GEBROKEN STEUN = NIEUWE WEERSTAND”…LET OP TRENDLIJN(EN)



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

“GEBROKEN STEUN = NIEUWE WEERSTAND”…LET OP TRENDLIJN(EN)



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

HARAMI = CANDLE BINNEN VORIGE CANDLE = TRENDDRAAI A.S.



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

HARAMI FAILURE 10/12 versus HARAMI SUCCES 31/12 = BODEM GEZET



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

TRENDBREUK WAARNA ENGULFING BEAR BIJ 540 EN BULL BIJ 540



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

HARAMI FAILURE 10/12 versus HARAMI SUCCES 31/12 > TRENDDRAAI



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

BODEM BEVESTIGING 03/06                       ‘DE AVOND VALT’ 20/06



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

NASDAQ WEEK CANDLES…STEUN 7100 – WEERSTAND 7700



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

S&P 500 INDEX ‘HARAMI’ 21 JUNI 2019 (= NIEUWE TEST WEERSTAND)



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

S&P 500 INDEX INTRADAY 21 JUNI 2019 UURGRAFIEK 



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

GOUD FUTURE (WEEK CANDLE) OMKEERPATROON IN ONTWIKKELING 



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

THYSSENKRUPP AG (QoQ) TWIJFELS BIJ STEUN > LONG LEGGED DOJI 

(QoQ) 



Candlestick patronen…continuatie of omkeer?

THYSSENKRUPP AG (MoM) ‘ENGULFING BULL’ 



Meer uitgebreide informatie over trendanalyses? 

CONTACT

Edward Loef CFTe

mail@edwardloef.com

mailto:mail@edwardloef.com


DISCLAIMER
De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden 

gezien als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet 
aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -

horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste 
beoordeling of deze belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw 

beleggingsdoelstellingen. De financiële instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren 
in verlies, waardoor deze instrumenten en/of strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij 

geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk 
hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet op te volgen wanneer u de 
financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende risico’s niet volledig 

begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar standpunten of 
ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en 

onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, 
kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de 

informatie die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is 
deze uiting geen rekening gehouden met transactiekosten.


