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‘We study the past, to understand the future’

door Edward Loef CFTe

Op 15 oktober jl. werd de belofte van 18 september 2014 ingelost. Op basis van het gesignaleerde
hoofdschouderpatroon in het aandeel Chevron (zie onder) werd via een specifieke optieserie de
becijferde winst van ca. 280% binnen twee maanden exact gerealiseerd.
Na afloop – op 16 oktober 2014 - berichtte een nieuwe jaarabonnee: ”Een zeer waardevol bericht.
Dank daarvoor. En het abonnementsgeld voor het hele jaar meer dan waard.”
Dat was ook de bedoeling, want abonnees op de beleggingsresearch van LOEF Technische Analyse
beamen: “Pas als je precies weet waarnaar je moet kijken, wordt het veel gemakkelijker om de echte
kansen en bedreigingen in het woud van beleggingsadviezen en beursopinies te herkennen!”.
Op 18 september jl. kreeg vanwege grote belangstelling iedereen het volgende te lezen en te zien:

Vergelijk nu het hoofdschouderpatroon boven met een actueel(!) hoofdschouderpatroon onder:

In de technische analyse is het hoofdschouderpatroon het meest betrouwbare trendomkeerpatroon.
In de technische analyse geldt het basisprincipe dat de geschiedenis neigt zich te herhalen. Let op de
blauwe en rode koersgemiddelden en de gele neklijn. Is +280% koersresultaat opnieuw mogelijk?
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Indicatieve optiepremies 27 oktober 2014
Mocht u nog geen jaarabonnee zijn en graag willen weten in welke onderliggende waarde en
daarvan afgeleide optieserie in de komende zes maanden naar verwachting een koersresultaat
tussen 250% en 600% is te behalen, wacht dan niet langer en maak gebruik van het tijdelijke aanbod
geldig t/m eind oktober 2014 (= aanbieding jaarabonnement ad. € 250 per jaar).
Het doel van tip vorige maand was u ervan te overtuigen dat het mogelijk is om in zeer korte tijd een
investering op LOEF Technische Analyse (een jaarabonnement kost normal € 377 per jaar) geheel
terug te verdienen en ook daarna nog geruime tijd te laten profiteren van de technische analyses in
de dagelijkse publicatie ‘LOEF DE TECHNICIAN’ en wekelijkse publicatie ‘LOEF TIMING, TRENDS &
TACTICS’.
Met vriendelijke groet,
Edward Loef CFTe
LOEF Technische Analyse BV
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DISCLAIMER LOEF TECHNISCHE ANALYSE B.V. (hierna: LTA)
LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. Op deze publicatie is
de disclaimer van www.edwardloef.com van toepassing. Voor nadere informatie en/of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u
contact opnemen via mail@edwardloef.com of direct bellen: 06-51365476.
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KOERSDATA & KOERSGRAFIEKEN
Koersdata: beurskoersen afkomstig van Reuters QuoteCentre for Metastock en VWD Groep
Grafieken: gemaakt door Edward Loef CFTe
KLEUREN IN DE GRAFIEK
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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
- correctie tijdens sterk opwaarts momentum in 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
- MACD afgeleid van relatieve sterkte

Toelichting op het trendoverzicht
FASE
= stadium trendcyclus
vier fasen: stijgend, topvorming, dalend, bodemvorming
KT
= Kortetermijn Trend
afhankelijk van beurskoers t.o.v. 20-daags gemiddelde (SMA)
LT
= Langetermijn Trend
afhankelijk van 20-daags SMA t.o.v. 120-daags SMA
K/V
= Koop- of Verkoop
signaal/alert op basis van diverse tactische criteria
TA
= Technische Analyse
denkrichting overeenkomstig de toelichting bij de afkorting ‘L/S’
L/S
= Long of Short
positie op basis van het laatste koop- of verkoopsignaal
ST LT
= Steun langetermijn
gebaseeerd op 20-daags dieptepunt (laagste notering)
ST KT
= Steun kortetermijn
gebaseerd op 5 daags dieptepunt (laagste notering)
Koers
= Beursnotering
gebaseerd op laatst bekende koersinformatie
W KT
= Weerstand kortetermijn
gebaseerd op 5-daags hoogtepunt (hoogste notering)
W LT
= Weerstand langetermijn
gebaseerd op 20-daags hoogtepunt (hoogste notering)
RS
= Relatieve Sterkte
indicator meet out- of underperformance
RSI
= Relatieve Sterkte Index
indicator voor overbought (> 70) of oversold (< 30)
 = koersdaling
onder de genoemde korte of langetermijn steun
 = koersstijging
boven de korte of langetermijn weerstand
HK
= historie koop
aantal verstreken perioden sinds het laatste koopsignaal
HV
= historie verkoop
aantal verstreken perioden sinds het laatste verkoopsignaal
RSK
= historie relatieve koop
aantal verstreken perioden sinds het laatste relatieve koopsignaal
RSV
= historie relatieve verkoop
aantal verstreken perioden sinds het laatste relatieve verkoopsignaal
M
= momentum
kracht van de beweging
Behaalde rendementen in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten

