
Disclaimer

De informatie in deze presentatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als 

beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling sluit mogelijk niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en 

ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of – horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. Ook is geen rekening gehouden 

met transactiekosten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een belegging voor u passend is. Financiële 

instrumenten bevatten risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten niet voor iedere belegger 

geschikt zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. LYNX raadt u aan om te beleggen 

in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. 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 op deze pagina kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
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Het koopsignaal



Stijgende trends



Einde stijgende trend



Het 200-daags gemiddelde
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De lengte van de moving averages
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Relative Strength Index (RSI)
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Formule: RSI = 100 – (100 / (1 + (gemiddelde stijging / gemiddelde daling)))



Relative Strength Index (RSI)



Divergenties
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Koerspatronen

▪

▪

▪



Hoofd&schouder patroon



Driehoeken



Analyses van…

▪ Nasdaq-100

▪ Tesla

▪ Shopify

▪ Alphabet

▪ Apple

▪ Netflix

▪ Upstart

▪ En meer….
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