
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.



De top zit er op, en nu?



Sprekers

Gökhan Erem Suleyman van Landewijk
TradeIdee LYNX



Algemeen

▪ Stel uw vraag in de chat

▪ Bekijk de Masterclass terug in het archief

▪ U ontvangt tevens een e-mail met de uitzending
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Programma

• Sell in May, goed idee?

• Street Smarts

• Turtle soup

• Holy Grail



Sell in May, Goed idee??

Jaar Mei AEX September AEX Verschil

2005 365 403 +38

2006 440 484 +44

2007 540 541 +1

2008 485 331 -154

2009 260 311 +51

2010 320 334 +14

2011 349 280 -69

2012 290 323 +33

2013 363 375 +12

2014 407 421 +14

2015 493 421 -72

2016 447 452 +5

2017 524 537 +13

2018 552 549 -3

2019 540 ??? ???



Street Smarts, Linda Bradford Raschke

• Handboek voor trading signalen

• 1996

• Niet hele boek natuurlijk,☺



Swing Trading

• Swing Trading: Populair maar niets nieuws.

• Altijd wanneer er trends zijn.

• Soort momentum, play op het oog

• In dit geval 20 daags break out ‘systeem’(Turtles).

• Wat doe je als het faalt?



Turtle Soup

• ‘False Breaks’ traden

• Failed signals are the best signals

• Zeker na een lange termijn trend met veel adepten

• Hoe werkt het?



Turtle Soup

• 20 daags high

• Nieuwe high mimimaal 4 dagen oud

• Indien zo, dan short vlak onder de vorige top

• Plaats direct een stop boven de nieuwe high

• Strak trailen als hij loopt

• 2 tot 6 dagen uitwerkingstijd

• (ps.+1 dag= Turle Soup+1)

Voorwaarden en hoe het werkt



Turtle Soup
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Turtle Soup

Dow Jones Industrials



Turtle Soup

S&P 500



Turtle Soup

NASDAQ 100



Turtle Soup

ALPHABET



Turtle Soup

Amazon



Turtle Soup

Apple



Turtle Soup

Boeing



Turtle Soup

Facebook



Turtle Soup

• Re-entry mogelijk

• Halverwege bij laatste neerwaartse bar

• Stop bij bovenste 20% van laatste neerwaartse bar

Te laat?



Turtle Soup

• Geen grap!

• Ook een techniek uit dit boek

• Prijs bij 20 daags EMA
• ADX teruggekomen van 30 (ik zeg 20 en stijgende)
• Stop onder de low

Holy Grail



Turtle Soup

Pfizer (HG)



Turtle Soup

Coca Cola (HG)



Turtle Soup

Beiersdorf (Turtle)



Turtle Soup

DSM (Turtle)



Turtle Soup

BASF (double stop point)



Turtle Soup

GE (Climax Stop & trail)



Contact

W: www.lynx.nl

T: 0800 2030

E: s.van.landewijk@lynx.nl 

E: relatiebeheer@lynx.nl 



Contact

W: www.tradeidee.nl

T: 020 820 0128

E: info@tradeidee.nl

T: @tradeidee
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