


LYNX MASTERCLASS

HIT & RUN TRADING

volgens de RAF Methode

Edward Loef CFTe



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
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De RAF-aanpak voor ‘actief handelen’

• READY = VOORBEREIDING > DOEL, RICHTING, METHODE, HOE?

• AIM = RICHTEN / FOCUS > WATCHLIST + GEDULD/DISCIPLINE

• FIRE = TRANSACTIE > WANNEER ‘TREKKER’ OVERHALEN?



De RAF-aanpak: welke instrumenten & waarom?

• KOERSGEMIDDELDEN (SMA) = HULP BIJ BEPALEN RICHTING

voorbeeld

10 SMA

20 SMA

50 SMA

200 SMA



De RAF-aanpak: welke instrumenten & waarom?

• MACD = MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE



De RAF-aanpak: welke instrumenten & waarom?

• RSI(14) = RELATIVE STRENGTH INDEX



De RAF-aanpak: welke instrumenten & waarom?

• CANDLESTICK(S) = HULP BIJ SCHERP(ER) RICHTEN / TRANSACTIE



MACD-signalen (kruisingen activeren signalen) 



MACD-signalen + ‘Buy’-signalen bodempatroon
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MACD-signalen + (reverse) V-patronen



MACD-Buy-alerts + (reverse) V + close < low -2



Backtest / simulatie AEX 5250 handelsdagen



Backtest / simulatie 5250 handelsdagen



EUR/USD … let op hellingshoeken SMA’s



EUR/USD … reverse V-patroon bij lagere top RSI 



Goudprijs vanaf juni 2020 



Zilverprijs op dagbasis vanaf juni 2020 



Zilverprijs op uurbasis vanaf augustus 2020 



Nasdaq-100 index in 2020 + SMA’s + MACD 



Nasdaq-100 index op uurbasis + SMA’s + MACD 



INOVIO PHARMACEUTICALS  



Andere techniek = koers + 20/120-daags SMA’s



Voor meer informatie: neem gerust contact op!

GRATIS NIEUWSBRIEF

WWW.EDWARDLOEF.COM

INFO 

MAIL@EDWARDLOEF.COM

http://www.edwardloef.com/
mailto:MAIL@EDWARDLOEF.COM

