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Geen trendanalyse? ‘spreiden doet verblijden’



Fed +50% rentestap (4/5), Nasdaq +3,4% , -5,6% 

door voortschrijdend inzicht...

Bron: Het Financieele Dagblad 6 mei 2022 www.fd.nl

OPLOSSING:

ACCEPTEER WAT ‘DE MARKT’ DOET EN 

WEES BEREID OM JE AAN TE PASSEN

http://www.fd.nl/


Profiteren van de richting van de trend

Door middel van voortschrijdend inzicht

Bron: Het Financieele Dagblad 6 mei 2022

HOE?

1) ACCEPTEER WAT ‘DE MARKT’ DOET (= NIET VOORSPELLEN)

2) WEES BEREID OM JE AAN TE PASSEN (= GEEN MENING)



Beslisregels voor voortschrijdend inzicht

Vier fasen:

Stijgend C > 24 SMA en 4 SMA > 24 SMA

Top? C < 24 SMA en 4 SMA > 24 SMA

Dalend C < 4 SMA en 4 SMA < 24 SMA

Bodem? C > 24 SMA en 4 SMA < 24 SMA 

(C = Close en SMA = Simpel gemiddelde)



Trendfasen en timingmomenten in theorie

Stijgend, topvorming, dalend, bodem > cyclus



4 SMA en 24 SMA in 6 traditionele asset classes



Koers + 4 SMA + 24 SMA in 6 asset class ETF’s



Mijden: vastgoed



Mijden: vastgoed + obligaties



Mijden: vastgoed + obligaties + aandelen



2022: olie 71,6% grondstoffen 41,9% goud 7.7%



CNBC 22-10-2020 > ‘bull markt grondstoffen’ 



‘BULL’-alert in augustus 2020 (4 SMA > 24 SMA) 



Korte termijn ‘KT BUY’-alerts = C > SMA 4



‘PROFIT’ (SMA 4 draait omlaag en C < ref(C,-1))



‘EXIT’ (kruising 4 SMA < 24 SMA) + C < 24 SMA



‘SHORT’ (SMA 4 draait omlaag en C < ref(C,-1))



OLIE…trend(signalen)…en ‘LT LONG’-signalen



GOUD…trend(signalen) 



OBLIGATIES…trend(signalen) 



VASTGOED…trend(signalen) 



AANDELEN…trend(signalen) 



S&P 500 index…trend(signalen) 



EURO STOXX 50…trend(signalen) 



AEX…trend(signalen) 



EUR/USD…trend(signalen) 



LYNX Kennisportaal 4 oktober 2021…leuk tripje



WisdomTree Coffee ETF (COFF)…’BULL’-alert



WisdomTree Physical Platinum (PHPT) ‘LONG’



SHELL…nog stijgend 4 SMA



The Coca-Cola Co. (KO)…’PROFIT’-alert



TWITTER (TWTR)…’EXIT’-alert (‘dead cross’)



BITCOIN in USD…dalende trend (‘short’) in 2022



50% voordeel kennismakingsaanbod

EUR 29,00 (incl.BTW) per PITCH 

LOEF PITCH Publicatie > maak een keuze (*)

3 maanden lang ( juni, juli en augustus 2022)

(*) DAILY / NL & BEL / World / Short / ETF Pitch

Informatie / aanmelden via

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


