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Cyclisch gedrag > emoties > de enige constante



Trendfase model LOEF o.b.v. cyclisch gedrag



ING BeleggersBarometer + AEX publicatiedata 

ING BeleggersBarometer in 2018

AEX op publicatiedatum onderzoek



AEX-index vanaf 1997…trendbreuk + MACD ‘sell’ 



Verzoek: K / V inclusief trendfasen LOEF 16-10-18
TRENDFASEN BUY SELL Cl imax? Recovery Bul l? Long Hold Ral ly Weak Top? Short Crash

REQ LYNX DIALY ALERT ALERT             

FLOWTRADERS recovery

KPN KON BUY recovery

TOMTOM N.V. recovery

NN GROUP long

ASR NEDERLND weak

OCI weak

BOSKALIS WESTMIN bear?

ROYAL DUTCH SH A bear?

WOLTERS KLUWER bear?

AALBERTS INDUSTR SELL cl imax? short crash

APERAM SELL short crash

ARCELORMITTAL short crash

ASML HOLDING short crash

BE SEMICONDUCTOR short crash

UNIBAIL RODAM WE cl imax? short crash

UNILEVER DR short crash

WERELDHAVE short crash

ING GROEP short

RANDSTAD cl imax? short

SIGNIFY short



Toelichting op trendfasen TA LOEF methode



Flow Traders (recovery) steun € 24 / doel € 29 (€ 33)



Koop call spread EUR 27 – 30, verkoop put EUR 25



Investering nihil, risico onderkant FLOW < EUR 25



Long delta, positieve theta

• Combinatie te vergelijken met 55 aandelen FLOW

• Tijdswaarde positief (EUR 11 per dag)

• Marginvereisten van EUR 4.500            



Kon.KPN (recovery) steun € 2,22 / doel € 2,40



TomTom (recovery) steun € 6,70 / doel € 7,75



NN Group (long) steun € 37,80 / doel € 40



Call EUR 39 december financieren met put EUR 37



Flat line tussen de EUR 37 – 39, daarboven +



ASR (‘weak’) steun € 39 / doel € 40,50 



OCI (‘weak’) steun € 25,50 / doel € 30 



Boskalis (‘bear’?) steun € 23 / weerstand € 27 



Boskalis (‘bear’?) steun € 23 / weerstand € 27 



Risico onderkant beperkt, maximale winst op EUR 26,50



Royal Dutch Shell (‘bear’?) steun € 27 / weerst € 30 



Wolters Kluwer (‘bear’?) steun € 49-45 / weerst € 52 



Aalberts (‘climax’) steun € 32 / weerstand € 34,50 



Aperam (‘crash’) steun € 34,50 / ‘gap’-weerst € 38,00 



ArcelorMittal (‘crash’) steun € 24 / weerst. € 28,00 



ASML (‘crash’) steun € 140 / weerst. € 150 doel € 110 



Ratio putspread 1x2 ASML maart EUR 120 - 100



Ratio putspread 1x2 ASML maart EUR 120 - 100



Kleine investering, veel potentie bij eventuele daling

• Beperkte short delta bij inname positie

• Break even onderkant EUR 80…

• Marginvereisten van EUR 11.500 bij inname 10x combinatie           



BESI (‘crash’) steun € 16 / weerstand € 20  



Unibail R.W. (‘crash’) steun € 155 / weerstand € 180  



Unilever (‘crash’) steun € 45,50 / weerstand € 47  



Wereldhave (‘crash’) steun € 29,50 / weerst. € 30,5  



ING Groep (‘short’) steun € 10,7 - € 8,5 /weerst € 11,6  



Lange calls ING aantrekkelijk, kort schrijven?



Long exposure ING, voldoende ruimte naar boven 



Randstad H (‘crash’) steun € 42 - € 35 / weerst. € 50



Signify (‘short’) steun € 19,50 / weerstand € 21,50



LVMH steun € 260 / weerstand € 280



Meer informatie over de trendfasen? 

CONTACT

Edward Loef CFTe

mail@edwardloef.com

mailto:mail@edwardloef.com


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. 

Als u meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen met LYNX Brokers of met 
Edward Loef van LOEF Technische Analyse. 


