LOEF Technische Analyse

*** LENTE AANBIEDING ***
6 april 2013

‘We study the past, to understand the future’ door Edward Loef CFTe

Geachte heer/mevrouw,
De meeste beleggers willen ‘laag kopen’ met het doel ‘hoog verkopen’. Soms willen beleggers ook
nog de markt of anderen ‘de loef afsteken’. Loef Technische Analyse heeft voor u dé oplossing!
1) Focus eerst op het begin van stijgende trends en koop pas op momenten van zwakte (= kans)
2) Focus bij meerdere kansen tegelijk op de relatieve sterkste kanshebbers (= relatieve kracht)
3) Mijd beursgenoteerde waarden die niet (langer meer) aan regel 1 en/of regel 2 voldoen.
U wilt graag dat de beurskoersen bewegen in de door u gewenste trends. De richting van deze trends
kunt u niet beïnvloeden, maar u kunt de trends alert volgen en op het juiste(!) moment actie
ondernemen. Deze filosofie volgt het inzicht van Albert Einstein: ‘A man should look for what is, not
for what should be’. Wees selectief en bepaal binnen deze selectie hét koop- en verkoopmoment.
LOEF Technische Analyse verzorgt verschillende researchpublicaties en biedt haar abonnees
toegang tot trendsignalen/alerts op de volgende wijze (voor abonnementen zie aanbiedingen):
A) Dagelijks de status van de trends inzake de AEX- en AMX-indices en AEX/AMX-aandelen
B) Wekelijks de status van de trends in verschillende Exchange Traded Funds
C) Maandelijks een overzicht van de meest interessante lange termijn trends en grafieken
D) Een SMS-bericht bij tussentijdse belangrijke trendalerts op www.edwardloef.com
E) Toegang tot trendoverzichten en publicaties in het besloten deel van www.edwardloef.com
** LENTE AANBIEDINGEN geldig t/m 1 mei 2013 **
Aanbieding maandabonnement op A)
Aanbieding maandabonnement op A + B)

maandelijks € 10,maandelijks € 30,-

(= exclusief B, C, D en E)
(= inclusief C, D en E)

Wanneer u zich vóór 1 mei 2013 aanmeldt voor een jaarabonnement dan betaalt u t/m 30 april 2014
slechts € 250. Voor minder dan slechts € 1 per dag weet u in welke richting de beurskoersen zich
bewegen en hoe te profiteren. Wilt u van één van de lente-aanbiedingen gebruik maken, stuurt u
dan a.u.b. een email naar mail@edwardloef.com o.v.v. ‘lente-aanbod + abonnementskeuze + naam’.
U ontvangt hierna een factuur (+ inloginstructie). Deze abonnementen worden niet automatisch
verlengd, maar kunnen desgewenst na afloop op uw schriftelijk/digitaal ontvangen verzoek conform
deze lente-aanbiedingen worden voortgezet.
Met vriendelijke groet,
Edward Loef, CFTe
LOEF Technische Analyse BV

Informatie & contact
W
www.edwardloef.com
E
mail@edwardloef.com
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LOEF Technische Analyse
LOEF bepaalt op basis van vaste criteria wat de richting en de (relatieve) kracht is van de beweging

Kopen op zwakte als de kansen het grootst zijn…als de trend stijgend is en krachtiger dan de AEX
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TECHNISCHE ANALYSE INTERPRETATIE
- stijgende trend (long of positief of bullish)
- technische correctie binnen stijgende trend (correctiefase)
- dalende trend (short of negatief of bearish)
- technisch koersherstel binnen dalende trend (herstelfase)
- sterk opwaarts momentum tijdens stijgende trend
- sterk neerwaarts momentum tijdens dalende trend
- overdrijvingsfase (= overspannen situatie, hoog risico trendomslag)
- overgangsfase tussen stijgende en dalende trend en vice versa
- 120 daags simpel gemiddelde (tenzij anders vermeld)
- 20 daags simpel gemiddelde (tenzij anders vermeld)
- relatieve sterkte ten opzichte van een nader toegelichte benchmark (voorbeeld = AEX)
- MACD afgeleid van relatieve sterkte
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LOEF Technische Analyse
COLOFON
Deze publicatie is opgesteld en uitgebracht door Loef Technische Analyse B.V. (hierna: LTA). Edward R. Loef is bestuurder van LTA en hij
is een onafhankelijke analist. Sinds 1 januari 2013 is Edward Loef als fundmanager verbonden aan het LOEF Technische Analyse Fund (zie
www.loeftafund.nl). Edward Loef en/of LTA heeft mogelijk direct of indirect posities in deze publicatie genoemde beleggingswaarden of
–instrumenten.
DISCLAIMER LOEF TECHNISCHE ANALYSE B.V. (hierna: LTA)
LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. LTA of een aan haar
gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in de in deze publicatie
genoemde financiële markten of instrumenten. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar
geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen,
verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en
volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de
onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten of
andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De
informatie in dit rapport is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings-)doelstellingen, de persoonlijke
financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uit dit rapport dan ook niet aanmerken
als een (persoonlijk) advies.
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten
en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties
dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele
restricties. LTA verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van (gedeelten van) dit rapport via internet of op een andere manier en
aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen. Het intellectueel eigendom (inclusief het auteursrecht) van
deze publicatie berust bij LTA. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals hierin vermeld staan.
Edward R. Loef (1964) is algemeen directeur van Loef Technische Analyse B.V., een onderneming opgericht op 29 juli 2010 en
gespecialiseerd in onafhankelijke professionele technische analyse beleggingsresearch. De heer Loef werkte daarvoor o.a. bij de
Rabobank, CenE Bankiers en F.van Lanschot Bankiers als senior beleggingsadviseur en tussen april 2005 en augustus 2010 bij Theodoor
Gilissen Bankiers als senior technisch analist. Edward Loef is bij The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de
Verenigde Staten geregistreerd als internationaal erkend technisch analist onder de titel ‘Certified Financial Technician’ (CFTe) en in
Nederland lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) en hieraan gelieerde Dutch Committee on Technical Analysis (DCTA).
Tevens is hij een vaste columnist bij Het Financieele Dagblad.
LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch aan (Private) banken, brokers, zelfstandig vermogensbeheerders en particulieren in de
vorm van nieuwsbrieven, het verzorgen van presentaties/webinars en workshops e.d. en verzorgt sinds 1 januari 2013 de research ten
behoeve van het beleggingsbeleid van het LOEF Technische Analyse Fund ( zie www.loeftafund.nl )
Informatie
Heeft u vragen/opmerkingen, stuurt u dan een email naar: mail@edwardloef.com
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