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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. 



KOERSUITBRAKEN…

• WANNEER IS EEN UITBRAAK “BETROUWBAAR”?

• WAAR OP TE LETTEN?

• BEPERKEN VAN RISICO’S

• KOERSDOELEN BEPALEN



KOERSUITBRAKEN…

WANNEER IS EEN UITBRAAK “BETROUWBAAR”?

PRIJSMARGE > 3 PROCENT

TIJDMARGE > 2 TIJDVENSTERS



Trendvolgend kopen? 

KOPEN BIJ HERKENNING STIJGENDE TREND = BUY HIGH



Trendvolgend verkopen?

VERKOPEN BIJ HERKENNING DALENDE TREND = SELL LOW



Welke Tactieken, welke kansen, welke risico’s? 

WANNEER KOPEN OF VERKOPEN? 



Meerjarige zijwaartse trend (Akzo Nobel) ‘85-’93

STEUN 8,50 (1987) / ‘BEAR TRAP’ 1990 > MISLUKTE UITBRAAK = BUY! 



Uitbraken tradingrange ‘94 & ‘97 koersdoel > 30

31-01-’94 UITBRAAK 2e MAAND / IDEM 31-01-’97 en 31-07-’97



Uitbraken tradingrange ‘94 & ‘97 doel > 30 en 50

KOERSDOELEN BEPALEN VIA BANDBREEDTE STEUN & WEERSTANDEN



Koersdoel 50 bereikt juli ‘98 / doorbraak stop

‘ENGULFING BEAR’ TIJDENS MISLUKTE UITBRAAK > 50 



Mislukte uitbraken boven 50…hoe nu verder? 

WEEKGRAFIEK ‘98 T/M MEI ‘02 UITBRAAK > 50 TERUGVAL < 50 



3e UITBRAAK FAALT / BREEKT STOP 45

SUCCESVOLLE TEST DUBBELE STEUN AUGUSTUS 2002 ROND 32?



STEUN 31,64 / STOP LONG 30

DUBBELE STEUN FAALT / BREEKT STOP 30…DALING NAAR 15…BUY?



STOPLOSS ONDER OPWAARTSE UITBRAKEN

BEPERK VERLIEZEN NA ‘FAILURES’…BENUT NIEUWE KANSEN 



OPWAARTSE UITBRAKEN INCL. STOPLOSS

‘FAILURE’ > BEPERK VERLIEZEN / OPTIMALISEER KANSEN



Kopen op pullback / terugtest vorige top(pen)

LANGETERMIJN PERSPECTIEF WIJST OP MISLUKTE UITBRAAK



Voorbeeld failure terugtest Akzo Nobel 2008

LAGERE TOP = TOENEMEND AANBOD > TRENDBREUK = ZWAKTE



LAGERE TOPPEN? RESPECTEER DE TREND!

NA DALINGSFASE START OPGAANDE CYCLUS IN 2009 MET UITBRAAK



Noodzaak stoploss onder uitbraakpoging

TERUGVAL ONDER BESCHERMENDE STOP LOSS JULI 2011  



Elkaar overlappende stijgingen / dalingen

ZWAKKE TREND > ZWAKKE UITBRAKEN > RISICO VEEL FAILURES 



Opwaartse versnellingsfase 2015 faalt

UITBRAAK DRIEHOEK > INDICATIE NIEUWE TRENDRICHTING



Uitbraak begin 2017 / uitbraak eind 2018

‘BEAR TRAP’ / MISLUKTE UITBRAAK EIND 2018



UITBRAKEN IN GOLF 5 VAAK EEN ‘FAILURE’

‘VIJF’GOLVENSTRUCTUUR VOLTOOID? DAN CORRECTIERISICO



AEX uitbraakpogingen 572 – 577 mislukte 

LET OP RELATIEVE STERKTE INDEX (OVERBOUGHT > 70) 



Procter & Gamble uitbraak tradingrange 

OMKLAPPEN TRADINGRANGE 70 – 95 = KOERSDOEL 120



Procter & Gamble rendement versus risico 3:1 

ENTRY 97,50 – STOP 91 = RISICO 6,5 vs DOEL 120 – 97,50 = 22,5 WINST 

22,50



Meer uitgebreide informatie over trendanalyses? 

CONTACT

Edward Loef CFTe

mail@edwardloef.com
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