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‘We study the past, to understand the future’

door Edward Loef CFTe

Dit bericht wil ik graag met u delen…
Om 12:00 uur vandaag ontving ik een sympathiek bericht dat ik graag met u wil delen. Want ik geloof
namelijk in een overlap van gezamenlijke belangen, de noodzaak tot samen kennis delen in de hoop
om samen de vruchten te plukken van onze wederzijdse interesses en inspanningen.
“Beste Edward,
Jij hebt mij een aanbod gedaan enkele dagen geleden voor een abonnement van € 250, loopt dat
nog? Dankzij jouw webinar heb ik het abonnementsgeld voor 2015 al terugverdiend.”
Mijn reactie en mijn aanbod
Mijn antwoord laat zich raden…ik refereerde recent nog in mijn publicaties over ‘de eerste klap is een
daalder waard’. Om deze woorden in daden om te zetten ben ik graag bereid om ook u persoonlijk
antwoord te geven op de vraag of dat aanbod óók voor u nog geldt. (Info: mail@edwardloef.com )
Graag attendeer ik u op een paar nieuwe feiten, waarvan u - indien u nog geen abonnee bent mogelijk nog niet op de hoogte was, maar die u graag eerder had willen en kunnen weten. Deze zijn:
FEIT 1 (voor u eerder opgemerkt)

Bron: weekpublicatie LOEF Timing, Trends & Tactics 12 januari 2015

Bron: www.ad.nl d.d. 14 januari 2015
FEIT 2 (voor u eerder opgemerkt)
“Opportunistische beleggers met een rotsvast vertrouwen…()…kunnen ook in luttele minuten 10%
van het vermogen in rook zien opgaan (zie ‘SPY’-grafiek ‘flashcrash’ 6 mei 2010)…duidelijk moge zijn
dat er altijd onvoorspelbare en/of onbeheersbare risico’s kunnen voordoen…die een einde maakt aan
de gewekte illusies van visies”
Bron: weekpublicatie LOEF TECHNCIAN ‘SPECIAL’ 12 januari 2015
“In december hebben de Zwitsers nog herhaald dat ze de koppeling op ZFr 1,20 zouden handhaven.
‘Dat ze daar drie weken in het nieuwe jaar al van afstappen is wel heel apart’ (citaat Valutahandelaar
Laurens Maartens vandaag naar aanleiding van de ingreep van de Zwitserse centrale bank)”
Bron: www.fd.nl d.d. 15 januari 2015
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EUR/CHF intraday uurgrafiek vanaf 1 december 2015 (daling = reactie ingreep centrale bank)

Zwitserse SMI index op dagbasis (intraday open 9259,19 / low 8380,74)…een beweging van -9,5%

FEIT 3 (voor u eerder opgemerkt)
“Indien u heeft gemerkt dat een specifieke beleggingspositie in 2014 u een koersverlies heeft bezorgd
groter dan EUR 377…dan is inzage in de nieuwe weekpublicatie een regelrechte aanrader”
Bron: http://edwardloef.com/2015/01/05/tip-voor-2015/
“In dit nieuwe beursjaar zal ik mij in de rol van technician inspannen om u via een logische aanpak en
objectieve manier in staat te stellen te profiteren van veranderingen in de trends van beurskoersen.
Want verandering is de enige constante. Beleggers verlangen eigenlijk naar een betrouwbare gids die
hen helpt te profiteren van de dynamiek in de beurskoersen”
Bron: weekpublicatie LOEF Timing Trends & Tactics 5 januari 2015
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Zwitserse SMI index op dagbasis vanaf 13 oktober 2014…d.d. 14 januari 2015 een ‘sell’-alert

FEIT 4 (voor u eerder opgemerkt)
“Nog lastiger is hoe wij omgaan met de dagelijkse prikkels die ons aanmoedigen tot beleggingstransactiess. TIP: de oplossing ligt in het maken van een plan. Een plan waaruit blijkt in welke
trendfase de onderliggende waarde zich bevindt. Dan weten we ook wanneer de acties ‘buy’, ‘hold’,
‘sell’ of ‘none’ wenselijk zijn”.
Bron: weekpublicatie LOEF Timing Trends & Tactics 5 januari 2015
In de Zwitserse SMI-aandelenindex ziet u het dagelijks koersverloop ingekleurd op basis van de
kwantitatieve trendvolgende criteria afkomstig uit de beleggingsfilosofie van de methode LOEF.
De methode LOEF hanteert voor de particuliere en professioneel financieel dienstverleners (lees:
banken/brokers, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, financieel planners enz.) vier standaard
vuistregels (zie slide):

Het roodgekleurde ‘sell’-signaal in de SMI-index gisteren volgde in reactie op een uitbraak op dinsdag
13 januari jl. boven de 120-daags Bollinger-Bands en terugval gisteren met als dagpatroon een zgn.
‘inside day’ (= ‘bearish Harami’). Dit is één van de technische criteria om koerstoppen te herkennen.
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FEIT 5 (voor u eerder opgemerkt)

Bron: Het Financieele Dagblad 12 januari 2014
VERTROUWEN
“Voor het vertrouwen onder beleggers is van belang dat ook zij de trend en de gevolgen van de
automatisering van transacties beter begrijpen. Het alternatief is zelf proberen de dagelijkse
fluctuaties beter te beheersen”
WEBINARS & SEMINARS
Elke woensdagavond tussen 20:00 en 21:00 uur organiseert LOEF Technische Analyse in
samenwerking met www.rendabelbeleggen.nl webinars over technische analyse.
Op 29 januari a.s organiseert IG Nederland in samenwerking met De Financiële Telegraaf een
webinar omtrent de technische analyses verzorgd door ondergetekende.
Op 5 februari a.s. (Antwerpen), 6 februari (Amsterdam) en 7 februari (Rotterdam) organiseert de
Online Broker Activtrades seminars tussen 13:30 en 18:00 uur waarvoor u zich gratis kunt aanmelden
via de volgende link: http://www.activtrades.nl/index.aspx?page=education_events
Ik laat aan u nu vanzelfsprekend geheel de vrije keuze in al uw beleggingsbeslissingen. Maar ik ben
en blijf overtuigd van een overlap van onze ‘gezamenlijke belangen, de noodzaak tot samen kennis
delen in de hoop om samen de vruchten te plukken van onze wederzijdse interesses en inspanningen.’
Tot slot volgt hier nog de link naar mijn eerdere publicatie vandaag:
http://edwardloef.com/2015/01/15/uitbraak-aex-verwacht/
DANK U WEL!
Ik dank u voor uw blijk van interesse.
Uw reacties, opmerkingen, suggesties en uiteraard uw aanmeldingen van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Edward Loef CFTe
LOEF Technische Analyse
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Informatie & contact
Edward Loef, CFTe LOEF Technische Analyse

website www.edwardloef.com

contact: mail@edwardloef.com

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.
KOERSDATA & KOERSGRAFIEKEN
Koersdata: beurskoersen afkomstig van Reuters QuoteCentre for Metastock en VWD Groep
Grafieken: gemaakt door Edward Loef CFTe
KLEUREN IN DE GRAFIEK
Donkergroen
Lichtgroen
Rood
Oranje
Blauw
Lichtblauw
Paars
Geel
Zwart
Rode lijn
Blauwe lijn
Roze lijn
Groen/zwarte lijn onderin grafiek

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
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