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Sprekers

▶ Edward Loef

▶ Zelfstandig technisch analist

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze direct te behandelen, anders 

ontvangt u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug te zien in het archief.



Masterclass Archief



Wat weet u na deze Masterclass? 

1) U weet stijgende, dalende en zijwaartse trends te onderscheiden;

2) U weet wanneer u de trend ‘moet’ volgen;

3) U weet wanneer u tegen de trend in ‘kunt’ gaan;

4) U weet wanneer u alert moet zijn op een mogelijke trendomslag:

5) U weet wanneer u welke technische indicatoren kunt gebruiken;



Herkennen van een stijgende trend 

Hogere bodems + hogere toppen (totdat het tegendeel blijkt)



Herkennen van een dalende trend 

Lagere bodems + lagere toppen (totdat het tegendeel blijkt)



Herkennen van een zijwaartse trend 

Bodems op ‘gelijke’ hoogte + toppen op ‘gelijke’ hoogte (‘bar’chart)



Herkennen van de richtingen van de trends 

Stijgingen en dalingen tijdens de trendfasen (week’candles’ open vs slot)



Herkennen van de richtingen van de trends 

Simpele trendvolgende indicator: het (24)-weeks simpele gemiddelde



Herkennen van de richtingen van de trends 

TIP: let op de hellingshoeken van het (24)-weeks simpele gemiddelde



Herkennen van trends en trendomslagen 

Combinatie van (4)-weeks en (24)-weeks simpele gemiddelden



Herkennen van trends en trendomslagen 

Combinaties korte en langetermijn gemiddelden voor ‘trendomslag’?



Handelen in de richting van de trends, totdat... 

April 2013 t/m Maart 2014…’The Trend is your Friend’-signalen, totdat…



Handelen in de richtingen van de trends, totdat.. 

April 2013 t/m Maart 2014…totdat ‘overgekocht’ RSI(14) en daling < 70 



Beheersen van de richtingen van de trends 

April 2013 t/m Maart 2014…of totdat ‘stop’ na ‘dead cross’ gemiddelden



Beheersen van de richtingen van de trends 

April 2013 t/m Maart 2014…of totdat ‘glijdende stop’ (10%) doorbroken!



De kracht van de trendrichting meten 

April 2013 t/m Maart 2014…totdat verzwakking in MACD-histogram 



Herkenning en bevestiging van de trendomslag 

Oktober 2013 t/m April 2014: trendomslag na dubbele top en ‘dead cross’



Verliesbeperking dalende trends (hedge/short) 

Oktober 2013 t/m April 2014: stop long, hedge of short in dalende trend



Weten wanneer tegen de trend ingaan 

Oktober 2014: positieve divergentie en ‘golden cross’ in november



Negatieve en positieve divergenties in de RSI

stijgend > divergentie > dead cross > dalend > divergentie > golden cross



Tactieken: let your profits run, cut losses short 

Buy & hold > sell > short > buy > long > sell > stop > short/hedge



Overdrijvingen / draaipunten herkennen 

BollingerBands: wanneer tegen de trend in gaan (en posities sluiten)



Wacht op daling na slot > BollingerBand High 

BollingerBands: wanneer tegen de trend in gaan (na koopclimax)



Wacht op stijging boven BollingerBand Low 

BollingerBands: wanneer tegen de trend in gaan (na verkoopclimax)



Long Only 

‘Entry Long & Exit Long’



Openstaande vragen?

STEL NU UW VRAAG of…

Belangstelling om de wekelijkse marktvisie en/of koop-/verkoop-

beslissingen o.b.v. technische analyse te volgen? 

Dagelijks AEX-analyse > www.edwardloef.com

Contact / TA-vragen > mail@edwardloef.com

http://www.edwardloef.com/
mailto:mail@edwardloef.com


Vragen?

▶ Voor meer informatie: www.lynx.nl raadpleeg ‘masterclasses’

http://www.lynx.nl/

