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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.



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. 



Onderwerpen hoe actief profiteren van de MACD

• Trendrichting bepalen m.b.v. 3 type gemiddelden (moving average)

• Trendrichting bepalen m.b.v. gemiddelden van gemiddelden (MACD)

• Verandering van trendrichting signaleren

• Handelen in de richting van de stijgende trend (entry long / exit long)

• Koopmomenten tijdens de stijgende trend

• Verkoopmomenten tijdens de dalende trend

• Exit-tactieken

• Toepassing diverse tijdvensters (uur / dag / week / maand)



US dollar index (DXY) = USD tegenover…



DXY…traditionele trendanalyse m.b.v. trendlijnen



DXY + 26 daags simpel gemiddelde (SMA)



DXY + 26 SMA & gewogen gemiddelde (WMA) 



DXY + 26 SMA & 26 WMA & 26 exponentieel EMA



DXY + 26 EMA & 12 EMA 



DXY + Moving Average Convergence Divergence



DXY + MACD & MACD HISTOGRAM (+ 0-lijn)



DXY + MACD & MACD HISTOGRAM & BUY/SELL



DXY + MACD & MACD HISTOGRAM EMA 200 SMA



DXY + MACD Buy & CL (= Close Long > EMA 200)



DXY + MACD Buy & ‘CL’-ALERT (zie formule)



DXY + MACD Buy & ‘CL’-ALERT, daarna MACD sell



DXY + MACD Buy & ‘L’ (LONG) als ‘close’ < ‘open’



DXY + MACD Buy & ‘L’ en ’K’ bij bodem in MACD



DXY + MACD Buy & ‘L’ (LONG) en ‘exit alerts’ < 0



DXY + MACD Buy & ‘L’ (LONG) en ‘exit alerts’ < 0



DXY op weekbasis + 40-weeks EMA 



DXY op maandbasis + 9-maands EMA 



DXY op maandbasis



DXY op uurbasis…11/12/2019 om 15:00 ‘CL’-alert



EUR/USD op dagbasis toont herstel (zie MACD)  



EUR/USD (spiegelbeeld DXY) positieve divergentie



EUR/USD onder EMA 200 focus op short 



EUR/USD op weekbasis onder (dalend) EMA 40 



EUR/USD op weekbasis combi K / V & Long/Short 
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