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voor betere beleggingsresultaten
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Te bespreken aspecten

• Doel: beslissen o.b.v. een gunstig(er) rendement-/risico ratio

• Hoe? Via een studie naar wat wel/niet ‘werkt’ en voortschrijdend inzicht

• Formuleren van enkele basisregels

• Keep It Simple benadering

• Gebruik van beperkt aantal hulpmiddelen (grafieken en indicatoren)

• Consistentie > discipline

• Oefening schenkt resultaten / inspiratie

• DISCLAIMER…geen garanties!



Basisregel 1: gunstige(r) rendement-/risico ratio

MEER WINSTGEVENDE TRANSACTIES EN MEER WINST DAN VERLIES



Basisregel 2: Bepalen van de trendrichting

• COMBINATIE SIMPELE KOERSGEMIDDELDEN 

Wekelijkse slotkoers

4 weeks gemiddelde ( 4 SMA )

24 weeks gemiddelde ( 24 SMA )

hellingshoeken gemiddelden

• MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)

MACD-LIJN ( 12 EMA – 26 EMA )

SIGNAALLIJN 9 EMA afgeleid van MACD



Basisregel 3: ‘Entry Long’ in stijgende trend

• NEGATIEVE WEEKCANDLE

• SLOTKOERS > 24 SMA

• SIGNAALLIJN MACD stijgt

• RSI(14) < 70



Basisregel 4: ‘Exit Long’ beslisregels 

DRIE COMBINATIES

• POSITIEVE WEEKCANDLE 

• SLOTKOERS < 24 SMA

• SIGNAALLIJN MACD STIJGT

EN/OF

• RSI(14) > 70 in voorgaande week en NEGATIEVE WEEKCANDLE NU!  

EN/OF

• NEERWAARTSE KRUISING WEEKCANDLE ONDER 24 SMA

• DALEND 24 SMA 



Basisregel 5: meer winst, minder verlies (AEX)



Basisregel 6: consistentie (via long/short)



AEX ‘open long’ (buy) en ‘exit’ o.b.v. indicatoren



RANDSTAD…langetermijn simulatie



RANDSTAD…long boven 24 SMA



ASML…langetermijn simulatie



ASML…geen positie na ‘exit’-signaal



ARGENX…’open long’ (buy)-signaal



LVMH…’exit long’-signaal bij RSI > 70



BIOGEN…’exit long’-signaal bij RSI > 70



PEPSICO…’open long’-signaal 



ELECTRONIC ARTS…’exit long’-signaal 



PEPSICO…’open long’-signaal 



At random universum…simulatie 



At random universum…simulatie 



tijdelijk gratis dagelijkse technische analyse
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