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▪ Onmisbare tips voor betere beursprestaties

▪ Strategie van vandaag

▪ Suggesties

▪ Voorbereiding

▪ Uitvoering: Live trade innemen

Programma



▪ Voorbereiden: (stel uzelf “analytische” vragen)

▪ Hoofdzaak: richting van de trend bepalen

▪ Bijzaak: hoe actief of snel te profiteren

▪ Beslisregels: helpen bij focus / uitvoering

▪ ‘Top down’: prijs-/tijd(technisch) perspectief

▪ Focus: flexibel omgaan met ‘wat is’

Onmisbare tips voor betere beursprestaties



▪ Wat is het “trucje” om winstgevend te handelen

▪ Trendrichting: met behulp van de MACD

▪ Long / Short? trendvolgend ‘entry’- en ‘exit’ 

▪ Koerspatroon: candlestick-analyse combinatie

▪ ‘Top down’: maand, week, dag, uur, minuten

▪ Uitvoering: live monitoring & risicobeheer

Wat is de strategie vandaag bij ‘live trading’? 



▪ Wat is het “geheim”?

▪ Methode: zorgt voor discipline en geduld

▪ Checklist: voorkomt ondoordachte acties

▪ Geduld (tijd): beperkt ondoordachte acties

▪ Juiste psyche: “uit jezelf” of “uit je strategie”?

▪ Dagboek: evalueer en boek vooruitgang

Enkele suggesties



Voorbereiding…volg het nieuws & de grafieken 



Voorbereiding…morning call & overige bronnen 



Uitvoering…pas de gekozen strategie toe



Topdown analyse…weekdata (2 jr) + MACD



Inzoomen…vijf weekcandle(s) + MACD 



Patroonanalyse…Doji + MACD top + bevestiging 



Toelichting…           MACD top (draai omlaag) 



Inzoomen…1 maand & dagcandles + MACD 



Bevestiging?…1 dag & 30 min candles + MACD 



Voorbereiden…  30 min data levert top in MACD 



Voorbereiding…1 dag & 15 min candles + MACD 



Uitvoeren…1 dag & 10 min candles + MACD 



Actief volgen…1 dag & 5 min candles + MACD 



Daytrading…1 dag & 1 min candles + MACD 



Voor meer informatie: neem gerust contact op!

▪ GRATIS NIEUWSBRIEF

▪ TECHNISCHE ANALYSE

▪ WWW.EDWARDLOEF.COM 

▪ AANMELDEN VIA: 
MAIL@EDWARDLOEF.COM



Contact
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