Edward Loef is een van de meest veelzijdige technische analisten die ik ken - een man
bovendien van hoge professionele integriteit. Wat ik enorm in zijn werk waardeer is de grote
gereedschapskist waarover hij als technisch analist beschikt, waardoor hij vanuit
verschillende invalshoeken tot een oordeel over markten kan komen. Ik gebruik zijn input
altijd graag bij het vormen van mijn eigen verwachtingen, die vooral op economische en
historische inzichten zijn gebaseerd. Marktanalyse is wat mij betreft niet compleet zonder
een gedegen technische analyse, maar die laatste moet dan wel van een professional
komen.
J.J. van Duijn (econoom, wetenschapper, bestuurder en buitengewoon hoogleraar)
Edward Loef is de Rolls Royce onder de technisch analisten. Zijn visie staat voor "Goed
onderbouwd, verhelderend en eerlijk".
Frits Bosch (directeur DutchInvestor)
"Edward Loef is a veteran expert in the complicated field of Technical Analysis. As a mass
psychologist, I've always been fascinated by such attempts to 'read' the trend in a market:
thresholds, upward and downward waves. Edward is very knowledgeable on these scores."
Jaap van Ginneken (massapsycholoog, part-time associate professor European
American Institute at Ceram International Business School, Nice, France).
"Het is eenzaam aan de top, maar ook op de bodem. Met Edward Loef kunt u daar iets aan
doen. Loef is mijn tweede opinie. Met zijn scherpe blik voor trends is Loef al jaren aangeland
op steun. Grote steun, voor wie hem weet te waarderen. Met Loef haal je waarde in huis."
Michael Kraland
(Principal Plethora Capital Partners, investeerder, hedgefund-specialist, editor, columnist)

Edward Loef is een uitstekend onderlegde technische analist die consciëntieus de diverse
charttechnische patronen gebruikt voor zijn analyses en gevolgtrekkingen.Zijn werkwijze
wordt gekenmerkt door een consistente aanpak, zodat er voor de gebruiker een duidelijk
beeld ontstaat. De veelzijdigheid van de gebruikte technieken is goed toepasbaar voor alle
beleggingscategorieën waarbij de charttechnische benadering een goede steun vormt voor
de beleggingstiming. Zijn aanpak met illustratie soms van in de markt opvallende media
uitingen werkt verhelderend.
Tom Muller (senior fundamenteel analist Theodoor Gilissen Bankiers)
Edward Loef is één van de meest aansprekende technisch analisten in Nederland. Door zijn
uitgebreide kennis en ervaring slaagt hij er in om meerdere technieken te combineren.
Hierdoor is hij niet alleen in staat om met behulp van technische analyse een korte termijn
visie uit te spreken. Hij geeft ook inzicht in de technische condities van de markten op
langere termijn. Voor ons zijn de analyses dan ook een welkome aanvulling op de meer
fundamentele research die wij gebruiken om ons beleggingsbeleid te bepalen.
Drs. Gijs Hermans, Auréus Vermogen & Advies B.V.
Ik ken Edward al vele jaren als een zeer bevlogen technisch analist met een goed
trackrecord. Daarnaast kan hij de soms wat lastige materie goed vertalen naar begrijpelijk
advies dat vaak leidt tot voordeel voor zijn cliënten waarmee hij echt een hechte
vertrouwensband mee opbouwt. En tot slot Edward is gewoon ook een aardige vent!
Zwer Kooi (Anders Financieel Maatwerk, De Bilt)
Edward Loef is een zeer gewaardeerde spreker voor de Masterclasses van Lynx, het online
educatieprogramma van seminars en webinars. Edward weet altijd op een zeer duidelijke en
begrijpelijke manier zijn kennis over technische analyse over te brengen aan de deelnemers.
De passie voor het vak is ook terug te zien in de getroffen voorbereidingen. De presentaties
zijn altijd up-to-date en bieden beleggers een kijkje in de keuken bij een ervaren technisch
analist.
Tycho Schaaf, beleggingsspecialist LYNX
Edward zijn commentaar volg ik al vele jaren. Zijn technische benadering waarbij hij
verschillende invalshoeken gebruikt, werken prikkelend. Als Edward zijn technische visie
afwijkt van de eigen fundamentele en technische verwachting, dan wordt je toch extra alert.
Mede door Edward zijn inzichten heeft onze onderneming trendanalyses op basis van
voortschrijdende gemiddelden onderdeel gemaakt van ons risicobeheer en in het bijzonder
bij de vaststelling van wegingen in de asset allocatie. Gepassioneerde professionaliteit in
combinatie met zijn integriteit, schept veel vertrouwen. Vol belangstelling volgen wij zijn
dagelijkse analyses.

Marco Knulst RBA (mede directeur De Jonge & Knulst Vermogensadvies)
Jouw presentatie voor onz Uw documentatie ziet er zeer verzorgd uit; mijn complimenten!
R.C., abonnee op nieuwsbrieven LOEF

De beleggingsstudieclub "de Optiemisten" in de vip-room van de Golfclub Don Cayo te Altea
(Spanje), heeft iedereen als erg leerzaam ervaren. Vooral de ontspannen manier waarop je
de informatie aan ons presenteerde was heel prettig. Ondanks een uitloop van een uur, wist
je onze aandacht volop vast te houden. We zien je heel graag weer eens terug.
Marina Haaij, Altea (Spanje)
Edward gaf een presentatie in het begin van 2013. Het was een zeer goed bezochte B&R
Academy in een van de grootste collegezalen op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Edward heeft het talent om van alle toeschouwers de aandacht vast te houden met zijn
onderhoudende, duidelijke verhaal. Op een toegankelijke manier geeft hij inzicht in de wereld
van technische analyse. We hebben allemaal erg genoten van je presentatie en door je
heldere uitleg zijn veel leden enthousiast geworden over technische analyse. Al met al kijken
we terug op een erg goede en leuke presentatie en we zien hem graag weer terug.
Daniel Göttmann, Treasurer B&R Beurs
Edward Loef heeft diverse presentaties gegeven voor de HCC Beleggen. Alle keren wist
Edward de bezoekers te boeien met interessante lezingen. Als organisator van de HCC
Beleggen Symposia vind ik dit bijzonder plezierig, maar dat gaat het niet om. Cruciaal voor
de HCC Beleggen is dat onze bezoekers graag en met veel belangstelling een lezing van
Edward bijwonen. Dat zegt mijns inziens veel over zijn vakmanschap.
Michel Hupkens, bestuurslid HCC Beleggen
Ik heb Edward Loef leren kennen, als een persoon die altijd kritische analyses opstelt. Zijn
researchrapporten zijn scherp en duidelijk. Dit komt mede door het feit dat hij de
aandelenmarkten op de voet volgt en verbanden weet te leggen. Met zijn grafieken maakt hij
dit inzichtelijk op een zodanige wijze, dat het helder is voor de lezer. Hij weet duidelijk waar
hij mee bezig is in zijn vakgebied.
M.W.G. van Vulpen, partner Centrum voor Bedrijfsopvolging
Het werk van Edward Loef is altijd weer een feest om te lezen. Hij begrijpt de kunst van het
lezen van de markt als geen ander. Edward snapt dat je niet kunt voorspellen, maar dat je
moet werken met waarschijnlijkheden. Hij gebruikt een zelfontwikkeld dashboard om het
krachtenspel in de markten te analyseren. Dit is van bijzondere waarde en heb ik nog
nergens anders van deze kwaliteit gezien. Zonder deze hulp is het voor mij lastig om iets te
kunnen verdienen op de beurs. Om een lang verhaal kort te houden: Edward Loef houdt mij
aan de goede kant van de markt! Dank daarvoor.
Groet, Ron Wichgers (zelfstandig trader)
De grote verdienste van jouw en ook van je vakgenoten is dat jullie tijdig signaleren dat er
mogelijk een verandering op til is. Dat kan zowel positief (omhoog dus) of negatief (omlaag
dus). Wel vraagt het iedere dag opnieuw wat tijd om de tekst op je in te laten werken.
Persoonlijk zou dat van mij soms wat korter mogen. Ook zou de conclusie best iets concreter
kunnen. Voor mij staat vast dat technische analyse onontbeerlijke bouwstenen aandraagt
voor de doorsnee belegger om tot een goede beslissing te komen.
Hans Berkman, abonnee op nieuwsbrieven LOEF

