
Disclaimer

De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling
tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet direct of indirect in
relatie met hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij
het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die
betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie,
doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om niet te beleggen in financiële instrumenten
waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie die tijdens de uitzending wordt besproken kunnen
geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk
hoger zijn dan uw totale inleg.

Opties:
Waar in deze uiting wordt gesproken over opties willen wij u graag wijzen op het volgende. Opties zijn
risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Om deze
reden adviseert LYNX u, vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële
instrumenten. U kunt deze informatie over de productkenmerken en risico’s vinden op de website van
LYNX.



Donderdag 5 december 2019

Technische analyse tijdens de coronacrisis

Masterclass – Technische analyse tijdens de coronacrisis

Donderdag 16 april 2020



Algemeen

Stel uw vraag in de chat

Bekijk de Masterclass terug in het archief

Pollvragen 



▪ Bestuderen van historische prijsbewegingen

▪ Continu volgen van beurstrends middels grafieken

▪ Dow Theory

▪ Wat is technische 

analyse?

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

technisch analist 

naar?

▪ Dow Theory

▪ TA tijdens corona



▪ Nooit 100% zekere voorspellingen

▪ Technische analyse geeft inzicht in het gedrag van de markt

▪ Psychologie van beleggers

▪ Subjectief

▪ Wat is technische 

analyse?

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

technisch analist 

naar?

▪ Dow Theory

▪ TA tijdens corona



▪ Trends

▪ Tijdshorizon: top down strategy

▪ Visuele analyse - Patronen

▪ Kwantitatieve analyse - Indicatoren

▪ Wat is technische 

analyse?

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

technisch analist 

naar?

▪ Dow Theory

▪ TA tijdens corona



▪ Volgens Charles Dow bewegen koersen niet chaotisch, maar in 

duidelijke trends. Geschiedenis herhaalt zich.

▪ Zijn definitie van een trend en de focus op de 

zogeheten ‘prijsactie’ vormen de belangrijkste uitgangspunten 

van de moderne technische analyse.

Dow Theory▪ Wat is technische 

analyse?

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

technisch analist 

naar?

▪ Dow Theory

▪ TA tijdens corona



▪ 1. De markt verdisconteert alles

▪ 2. De markt bestaat uit 3 trendbewegingen

▪ 3. De primaire trend kent 3 fasen

▪ 4. Marktgemiddelden moeten elkaar bevestigen

▪ 5. Trends worden bevestigd door volume

▪ 6. Trends bestaan totdat het tegendeel is bewezen

Dow Theory▪ Wat is technische 

analyse?

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

technisch analist 

naar?

▪ Dow Theory

▪ TA tijdens corona



De primaire trend kent 3 fases▪ Wat is technische 

analyse?

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

technisch analist 

naar?

▪ Dow Theory

▪ TA tijdens corona



Volgens Charles Dow is een trend actief totdat het tegendeel is bewezen.

Wees dus geduldig, en ga niet het einde van een trend ‘raden’…

Trends bestaan totdat het tegendeel is bewezen



Zijwaartse trend



Koopsignaal



Stijgende trend



Sterke & zwakke trends

Verschillende stijgende trends



Einde van stijgende trend



Wachten op trendbreuk
Pendelum swing
Referentiepunten
Koerspatronen
Fibonacci-retracement

Koersdoelen bepalen

• Wachten op trendbreuk

• Pendelum swing

• Referentiepunten

• Koerspatronen

• Fibonacci-retracement



Indicator – Fibonacci Retracement



TA Tijdens corona

• Laat u technische analyses niet beïnvloeden door nieuws

• Altijd stoploss gebruiken

• Gebruik meerdere timeframes

• Kies trades met goede risk/rewards

• Let op handelsvolumes



Indicator – Fibonacci Retracement
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W: www.lynx.nl

T: 0800 2030

E: j.blekemolen@lynx.nl 
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