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‘We study the past, to understand the future’

door Edward Loef

GELEZEN IN MIJN INBOX

U kunt HIER uw stem uitbrengen tot maandag 23 oktober 17:00 uur. De winnaar wordt tijdens de
Gouden Stier-uitreiking op donderdag 9 november bekendgemaakt.
INFORMEREN & INSPIREREN
Met mijn autodidactische ervaringen opgedaan sinds 1985 in de financiële dienstverlening wil ik u
hierbij deelgenoot maken van enkele van mijn belangrijkste persoonlijke levenslessen. Laat u zich via
dit rapport ondersteunen door het volgen van de weg van de technisch minste weerstand. Om dit te
bereiken heb ik op de volgende pagina uitspraken geselecteerd waarmee u hopelijk uw voordeel
kunt doen. En om hierop vooruit te lopen…zo is de beste technische analist naar de mening van LOEF
Technische Analyse degene die zich het beste weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dat laatste vraagt om ervaring, relativiteitszin, veel zelfkennis, passie en ook een beetje geluk.
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INSPIREREN

‘De eerste stap om van een fout te leren, is toe te geven dat je er een hebt gemaakt’

Geboren op 19 oktober 1964 (een ‘weegschaal’ dus). Nu pas weet ik dat ik niets meer zeker weet. Ik
weet dus dat ik zoveel geleerd heb van mijn fouten, dat ik denk dat ik er nog een paar ga maken.
Maar dat vind ik niet erg meer. Ik ben geboren om ‘echt’ te zijn in plaats van ‘perfect’. Het kan vanaf
nu niet meer fout gaan, hooguit anders dan verwacht. Dat laatste mag meer aandacht verdienen.

Ik herinner mij de beurscrash van 1987 op mijn verjaardag nog als gisteren. En wat dat doet met
mensen, hun vermogen en hun verwachtingen. Ik heb er nu 30 jaar beleggingservaring op zitten. De
tekening hierboven illustreert ‘what it really looks like’. Degenen die mij niet of slechts oppervlakkig
van naam kennen kan ik vertellen dat succesvol handelen op de beurs geen rechte lijn naar rijkdom
oplevert. Degenen die mij beter of zelfs heel goed kennen kunnen beamen dat er perioden zijn
waarin niets meer lijkt te werken en er soms geen lijn meer valt te ontdekken in de chaos van
factoren die ons leven beïnvloeden. Laten we daarom bewuster keuzes maken en onszelf afvragen
wat echt belangrijk is. Technische Analyse is een hulpmiddel. Niets meer, maar ook niets minder.
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INFORMEREN

Bron: Theodoor Gilissen Private Bankers Technische Analyse Special april 2006

Bron: The Economist 3 december 2016
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Bron: www.ft.com 21 september 2017
Grafiek USD/EUR op uurbasis afgelopen drie maanden

Hoe meer beleggingsinformatie je leest, hoe meer opinies, hoe meer debat/discussies over o.a. de
vraag of de opleving van de Amerikaanse dollar houdbaar is of niet. LOEF Technische Analyse
verzorgt beleggingsresearch aan o.a. Private Banking organisaties (zie o.a. vorige pagina over ‘contraindicatoren’). LOEF Technische Analyse verzorgt ook gratis columns o.a. bij LYNX BROKERS (zie
onder). Zowel de trendvolger als ‘market timer’ kan hiermee zijn voordeel doen.

https://www.lynx.nl/kennis/artikelen/springplank-us-dollar/
En natuurlijk wordt ook voorzien in de behoefte om de opgedane kennis en ervaringen te delen via
webinars, zie ook webinar: https://www.lynx.nl/kennis/masterclass/beurscrashes-paniekbodems/
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Hedenavond organiseert Commerzbank in samenwerking met ondergetekende een webinar over
technische analyse met als doel om zowel de trendvolgende belegger of countertrend trader te
infomeren over enkele mogelijkheden om de trends beter te beheersen (zie link onder). Voor meer
informatie: https://www.beurs.commerzbank.com/events/webinars . U kunt natuurlijk ook via een
abonnement bij www.probeleggen.nl meekijken wat mij bezig houdt en/of doet besluiten.
“People tend to trade their beliefs” weten beursveteranen in Wall Street. Aandelenbeleggers zijn van
nature opportunisten die overal kansen zien. De koersontwikkeling van de Amerikaanse Dow Jones
Industrials Average geeft hen gelijk (zie onder). Maar visies (lees: hoop, geloof, angst enz.) kunnen
onverwacht veranderen. Vooral indien het (opgebouwde) vertrouwen zomaar wordt geschaad of
sprake is van een ongebruikelijke situatie en/of ontwikkeling.”
Bron: www.probeleggen.nl door Edward Loef 2 oktober 2017

Tickersymbolen ETF’s in euro (goud = PHAU, obligaties = IEAG, vastgoed = IWDP, aandelen = IWRD, grondstoffen =
AIGCP)

“Spreiden doet verblijden” is een gevleugelde uitspraak in de beleggingsindustrie. Dit principe geldt
voor de keuze van o.a. beleggingsinstrumenten (zie grafiek ETF’s genoteerd in euro’s, unhedged). Dit
principe geldt ook voor de keuze passief beleggen versus actief handelen en dus ook voor de keuze
van de beleggingsstijl: fundamenteel, technisch of een combinatie. Het is allemaal een persoonlijke
afweging afhankelijk van uw persoonlijke wensen, omstandigheden en doelstellingen…in een wereld
waarin maar één constante geldt…en dat is verandering. Wilt u dit jaar (opnieuw) op mij stemmen?
Ik dank u voor uw getoonde interesse en uw stem!
Met vriendelijke groet,
Edward Loef CFTE
INFORMATIE & CONTACT
Edward Loef, CFTe LOEF Technische Analyse
website www.edwardloef.com
contact: mail@edwardloef.com
Voor nadere informatie en/of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u ook telefonisch contact opnemen via 06-51365476.
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