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Brains & Analysis 

Money money money.. 

De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: ‘In de eerste helft 

van deze week zijn de korte termijn cycli sterk negatief en dienen, zeker als we 

rekening houden met de reversal patronen in de DAX/SPX en het afronden van 

een opwaartse 5 golf, sterk rekening te houden met een korte maar wellicht 

fikse tik neerwaarts. Ons tijddoel ligt rond 5 oktober. In We mikken op een dal-

ing richting 325/330 (AEX).  Dit is naar onze visie dan opnieuw een kans om 

longposities op te bouwen anticiperend op een verdere stijging met als uiteinde-

lijk koersdoel eind dit jaar 360/380 (stoploss 323). Tussen de 325/330 long gaan 

met een stoploss op 323 geeft een uitstekende risico/rendement verhouding.’  

 Opnieuw een mooie stijgingsweek voor de aandelenindices maar ook voor 
goud/zilver die nieuwe hoogtepunten bereikten. De weekvoorspelling van 
vorige week was opnieuw een schot in de roos. Precies op het tijddoel 5 okto-

ber bereikten de AEX/DAX hun dieptepunt van 
een korte felle correctie (SPX 4 okt.) en stegen de 
koersen weer fors in de vorm van een ‘key rever-
sal’ . De AEX bereikte een low op 328,61 (vrijwel 
midden in de koersdoelzone 325/330). De SPX 
bereikte het hoogste punt in 5 maanden (1168). 
Echter de AEX/DAX ‘stoeien’ nog steeds met de 

"Human nature never changes and that is why prices swing from the one extreme level to the other.          

People get too hopeful and optimistic when prices are high.                                                                                       

Then when prices reach extreme low, they get too blue, too pessimistic and over-sell."    

W.D. Gann 
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zware weerstandzones van de maandenlange tradingrange op respectievelijk 342 en 6350.  Zal de uitbraak in 
navolging van de SPX (20 september) dan volgende week ook in Europa plaatsvinden of is de Dollar spel-
breker?  
 

Zie vervolg bij GannTrader Technische visie op pag. 4. 

Afgelopen week daalden de rentetarieven op obligaties nog verder, aangemoedigd door de verwachting dat 

de Fed binnenkort weer uitbundig staatsobligaties gaat opkopen. Toch waren de (Amerikaanse) aandelenbe-

leggers niet onder de indruk van het risico van een toekomstige bubbel in obligaties, en kroop de Dow Jones 

(voor de zoveelste keer) boven de 11.000 punten grens. Hoewel het de vraag is wat het belang van dit level is 

nu we er al zo vaak doorheen (opwaarts of neer-

waarts) zijn gegaan, ziet de Amerikaanse media 

dit wel als belangrijk. 

 

Nu kunnen we ons sowieso afvragen of de aan-

dacht van Amerikanen wel altijd op de belangrijke 

dingen ligt. Zo maakt de Fed zich langzaam op om 

een nieuwe ronde van kwantitatief verruimen uit 

te voeren omdat de centrale bankiers zich (met 

name) zorgen maken over deflatie. Toegegeven, 

de Amerikaanse inflatie is met rond de 1 procent 

wel laag, maar het op volle toeren laten draaien 

van de geldpersen is misschien wel weer het an-

dere extreme. 

 

Volgens analisten van Goldman Sachs zal deze nieuwe ronde (QE2) minimaal een omvang hebben van $500 

miljard dollar, met de verwachting dat het waarschijnlijk uit zal komen op $1000 miljard, of nog meer. Door 

deze fikse geldcreatie hoopt de Fed de inflatie weer (verder) aan te jagen, wat, volgens de bankiers, leidt tot 

meer economische activiteit, doordat het de schuldenlast op consumenten verminderd, bezittingen in waar-

de laat toenemen, en het inkomen van consumenten vergroot. Ook leidt een dergelijke geldcreatie makkelijk  

tot nieuwe bubbels en, zoals Greenspan het destijds benoemde, irrational exuberance. 

 

 

De Amerikaanse hypotheektarieven blijven maar dalen, vooral aangemoedigd door 
het kwantitatief verruimen. De Amerikaanse huizenmarkt hersteld zich echter nau-

welijks, en zonder een herstel aan werkgelegenheid zullen de lage hypotheektarieven 
weinig uithalen. 
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Toch is het kwantitatief verruimen van de Fed geen al te slecht nieuws geweest voor aandelenbeleggers, ten-

minste, tot nu toe. Zo begon de Fed op 25 november 2008 met het aankopen van $100mrd aan GSE obliga-

ties (Government-Sponsered Enterprises zoals Fannie Mae en Freddie Mac) en $500mrd aan MBS (Mortgage-

backed securities van Fannie Mae en Freddie Mac). Op 28 januari 2009 werd door de Fed aangekondigd dat 

ze dit programma van plan waren uit te breiden. Op 18 maart van dat jaar voegde de Fed de daad bij het 

woord, en werd het MBS programma uitgebreid tot $1250mrd, en werd er tevens voor $300mrd aan ‘langere 

termijn Amerikaanse staatsobligaties’ gekocht. 

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 

kwam dit ‘kwantitatief verruimen’-programma 

(QE1) ten einde. Recent werd er door Bernanke 

op 27 augustus 2010  voor het eerst gehint op 

QE2, en de verwachting is dat de Fed op 3 no-

vember bekend maakt wat het gaat aankopen, 

en in welke hoeveelheid. Als hetzelfde tijdspad 

wordt aangehouden als bij QE1, valt te ver-

wachten dat we in het eerste kwartaal van 2011 

(en een deel van het tweede kwartaal) nog te 

maken hebben met kunstmatige ingrepen in de 

obligatiemarkten en veel geldcreatie. 

 

De schuldenlast op consumenten is inderdaad afgenomen, zo kon bijvoorbeeld deze week een 30 jarige hy-

potheek voor 4.27% worden afgesloten,  het laagste tarief sinds Freddie Mac deze data begon bij te houden 

in 1971. Het rentetarief op een 15 jarige hypotheek bereikte deze week 3.72 procent, ook een ‘koopje’. Hoe-

wel de hypotheektarieven zich al langere tijd in een dalende trend bevinden, hebben ze relatief weinig tot 

niks gedaan om de huizenmarkt uit het slop te trekken. Zo waren de huizenverkopen in augustus het op één 

na laagste record volgens de National Association of Realtors. Geen verassing natuurlijk, met een werkloos-

heid die met 9.6% zich rond 26 jarige records bevindt. 

 

Toch zit er wel enige logica in de werkwijze van de Fed, want als de werkgelegenheid en de huizenmarkt 

weer aantrekken, zal een lage hypotheekrente het (weer) mogelijk maken om huizen te kopen en vrolijk door 

te consumeren. Ook de ECB volgt het pad van de Fed, zij het met andere motieven. Zo kocht de ECB in de 

 

Kwantitatief verruimen, ‘de eerste ronde’, gerelateerd aan de S&P 500. Aandelenbeleg-
gers hebben, zeker sinds het aankondigen van de uitbreiding van QE1, weinig te klagen. 

Ook andere beleggingscategorieën zoals goud, zilver, en andere commodities hebben 
geprofiteerd van QE1. 
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eerste week van oktober voor maar liefst 1.39 miljard aan staatsobligaties op (binnen één week), terwijl 

doorgaans voor ‘maar’ hoogstens enkele honderden miljoenen worden opgekocht. Dit relatief kleine nieuws-

bericht is wel verontrustend, want, in tegenstelling tot de Fed, koopt de ECB staatsobligaties vooral op om de 

handel in obligatiemarkten (weer) op gang te laten komen. Vooral in Spanje, Griekenland, en vooral Portugal 

en Ierland ligt de handel in de staatsobligaties nagenoeg stil. Onderhuids begint het dus weer te borrelen, en 

hoewel het Europees noodfonds nog niet is aangebroken, kan dit binnenkort dus toch wel nodig blijken te 

zijn. 

 

GannTrader Technische visie 

 

Zoals u weet zijn we technisch gezien positief vanaf begin 

september(SPX toen 1060, AEX 312) tot het eind van 2010  

(koersdoel SPX 1250 en AEX 360/380). Deze verwachting is 

gebaseerd op een mix van technische technieken 

(hoofdzakelijk Gann, Cycli en Elliott) en sentimenstindica-

toren. Echter ik wordt (tijdelijk) wat voorzichtiger. De ma-

nier waarop de markten thans reageren op de economi-

sche cijfers is gevaarlijk. Hoe slechter de cijfers zijn hoe 

positiever de markten reageren.  

 De reden is natuurlijk dat de FED suggereert dat men 

de drukpersen weer een paar versnellingen hoger zet 

en wellicht een triljoen dollar in de markt gaat pom-

pen. De Dollar wordt dus in de uitverkoop gezet en 

gezien geld toch ergens naar toe moet stromen varen 

de aandelenmarkten en grondstoffen daar uitstekend 

bij. In bijgaande grafiek ziet u de correlatie van de    

euro/dollar met de SPX. Als de Euro stijgt (Dollar 

daalt), stijgt ook de SPX. So far so good. Een lage Dollar 

is goed voor de export van Amerika maar slecht voor 

de export van Europa en Azië. Deze laatste twee be-

ginnen nu te ‘morren’ en geven signalen af dat ook zij 
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hun valuta willen verzwakken. Kortom een valuta oorlog ligt op de loer. Gevolg hiervan zal dan weer zijn dat 

de Dollar gaat stijgen omdat bij onrust beleggers nog steeds de Dollar als een valuta vluchthaven zien. Ook 

Elliott-matig lijkt een trendomkeer op de loer te liggen. Tussen de 75-77 in de Dollarindex ligt heel veel solide 

steun. Als we verder rekening houden met het gegeven dat de ‘hele wereld’ short zit in Dollars lijkt een al of 

niet tijdelijk koerssprong van de Dollar op 

de loer te liggen. Bedenk verder ook nog 

dat de situatie in o.a.Griekenland, Portugal 

en Ierland alarmerend is en dat bij meer 

slecht nieuws de Dollar zijn status als 

vluchthaven weer inneemt.  

Gezien de huidige nauwe correlatie van de 

Dollar en de aandelenmarkten/

grondstoffen zal een opwaartse beweging 

in de Dollar een verkoopgolf activeren in 

de aandelenmarkten.  Mijn berekeningen 

o.b.v. van Elliott wijzen erop dat de SPX 

voor de korte termijn nog ruimte heeft tot 

max. 1176 maar in principe afgelopen vrij-

dag al een (tijdelijke) top geplaatst kan 

hebben op 1168. In de komende expiratie week verwacht ik o.b.v. de Swingberekeningen veel ‘heen en weer’ 

bewegingen (topvorming). Rond de expiratie (15 oktober) wordt de markt ‘tricky’ en de rest van de maand 

oktober zijn de korte termijn cycli duidelijk neerwaarts gericht. De Elliott wave correctie golf komt uit tussen 

de 1118-1137, een matige daling rond de 4-5% omdat de lange termijn cycli onverminderd omhoog blijven 

gericht.  Resumerend. Het ’zekere’ deel van de stijging nadert nu tijdelijk haar einde door de mix  van een 

mogelijke draai’ in de Dollar en de korte termijn cycli die langzaam van up via topvorming draaien naar 

down.. Voorlopig ga ik ervan uit dat we binnen 2 weken een matige daling van max. 5% voor onze kiezen krij-

gen. De stijging van de Dollar en dus daling van de aandelenmarkten zal  waarschijnlijk worden ingezet door 

een ‘nieuwsbericht’. U zult begrijpen dat timing door ons waneer precies de daling inzet onmogelijk is. Ons 

advies blijft longposities aanhouden gezien de verrassingen nog steeds aan de bovenkant van de markt liggen 

maar we zetten de stoplosses op scherp en laten die hun werk doen in het geval onze visie, over vooral de 

Dollar, op korte termijn correct is. (zie tradingoverzicht). Het speculatief kopen van Dollars is aantrekkelijk.             

Veel leesplezier toegewenst en succes met uw beleggingen.        Jan van Gemeren  
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Trading-overzicht 

De tabel geeft een overzicht van 

de belangrijkste conclusies uit 

onze analyses en mogelijke      

trading suggesties. 

Brains & Analysis is een  analyse-

rapport. De analyses zijn vooral 

bedoeld om u een  volledig beeld 

te geven van de technische posi-

tie van  enkele indices en       

commodities waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een brede 

range van geavanceerde  analyse-

technieken.  

De prognosehorizon is een tot   

drie maanden. Betrek bij uw    

beleggingsbeslissingen altijd uw 

eigen inzicht en vergeet NOOIT 

een stoploss te plaatsen.  

 

Koers 8 okt 336,53 6291,67 1165,15 

KT Trend           

(afgelopen 5 dagen)  UP UP UP 

LT Trend           

(afgelopen 30 dagen)  Zijwaarts Zijwaarts UP 

Weerstand 341/342 6340 1168/1176 

Steun 329 6062 1130 en 1112 
    

Koersdoelzone 

eind 2010 360/380 6500 1250 
    

Stop-loss (long) 331 6200 1149 

11 oktober  Deze week overwegend topvorming met veel kleine op– en neerbewegingen. Richting eind van 

de week, maar waarschijnlijk na de optie-expiratie, neemt de neerwaarte druk sterk toe. 

Potentiële draaidagen  Swing high 13/15 okt. (topvorming) Swing LOW 22/25 oktober                      

uitloop moglijk tot 4 november 

Bijzonderheden:   
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Dat wij ons in een precaire financiële situatie be-

vinden hebben wij al vele maanden aan u verkon-

digd. Wat de kredietcrisis kan aanrichten bij hen 

die wat hebben weten te sparen hebben wij ook 

regelmatig gemeld. Dat goud, zilver en andere 

grondstoffen plus inflatiecorrigerende obligaties 

van goede debiteuren u kunnen bewaren voor 

ongelukken weet u ook. 

Recent bespraken wij met u de lange termijnver-

wachting die wij hebben als het gaat om grond-

stoffen, water en voedsel. Een niet te missen con-

clusie konden wij optekenen, de bevolkingsgroei 

van 200.000 mensen per dag maakt dat voedsel 

een schaars goed gaat worden op deze aarde en 

dat wij veel, zo niet alles, in het werk moeten 

stellen om aan de vraag naar voedsel, die ont-

staat door de algemeen groeiende welvaart (nog 

steeds!), te kunnen blijven voldoen. Beleggen in 

een mandje van landbouwgoederen zoals maïs, 

graan en aardappels lijkt verstandig en kan via 

beleggingsfondsen of ETF’s. Water is overigens in 

dit verhaal van schaarste ook iets dat bijna auto-

matisch naast het schaarse voedsel mag worden 

gezet. De conclusie was duidelijk en het lijkt 

(bijna) een zekerheid dat de prijs van deze goede-

ren zullen blijven stijgen.  

Terwijl u onze fundamentele houding ten opzich-

te van goud en zilver al heel lang kent (al tijdens 

de publicaties van Groeiparels) is het ook goed 

andere materialen en elementen die wij uit de 

aardkorst halen te bespreken. Deze elementen 

hebben met goud en zilver één ding gemeen, en 

dat is dat zij bijzonder schaars zijn. Maar terwijl 

goud bijna niet verbruikt wordt en van zilver een 

belangrijk deel wordt verbruikt, worden deze 

zeldzame aardelementen allemaal gebruikt en 

dus uiteindelijk verbruikt tijdens de productie van 

geavanceerde producten. De zeldzame aardele-

menten (vaak ook metalen) of zoals de wereld ze 

inmiddels kent als Rare Earth Elements (REE) zijn 

Zeldzame aard-elementen 
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dit jaar aan een ongekende opmars bezig. Slechts 

weinig bedrijven die zeldzame aardelementen 

delven zijn beursgenoteerd, maar vele die dat wel 

zijn hebben een vermenigvuldiging van de koers 

in 2010 op hun naam staan. 

Noodzakelijk maar vaak onbekend 

De eerste ontdekking van zeldzame aardelemen-

ten werd gedaan in Ytterby in Zweden en werd 

gevonden in mineralen. Tegenwoordig is niet 

Zweden maar China die de spil is in het delven van 

zeldzame aardelementen. Wij zullen u enkele van 

deze zeldzame aardelementen noemen; 

 Cerium is het meest voorkomend en wordt ge-

bruikt in bijvoorbeeld autokatalysatoren en an-

dere vervuilingreinigende apparatuur. 

 Neodymium versterken het magnetisch veld en 

worden gebruikt in mobiele telefoons en com-

puters. 

 Holmium geeft de grootste versterking aan 

magneten en wordt daarvoor gebruikt in lasers. 

 Dysprosium geeft ook weer een magnetische 

versterking en wordt gebruikt voor de productie 

van cd’s maar ook voor de injectoren voor die-

selmotoren. 

 Thulium is één van de zeldzaamste en duurste 

aardelementen en wordt gebruikt in chirurgi-

sche laserapparatuur. 

 Yttrium (uit Ytterby!) is een element dat ge-

bruikt wordt om LED’s (computerschermen) te 

laten kleuren en ook in halfgeleiders wordt dit 

element veelvuldig gebruikt. 

 Europium is ook weer een element dat nodig is 

voor lasers. 

 Erbium is een element dat zonnebrilglazen laat 

verkleuren maar wordt ook op grote schaal ge-

bruikt door de glasvezelkabelindustrie 

Wij hebben nu wat zeldzame aardelementen ge-

noemd waarbij het lijkt dat vooral geavanceerde 

producten niet zonder deze elementen kunnen, 

maar niets is minder waar want duizenden alle-

daagse zaken van batterijen (lithium), glas tot de 

ruitenwisserbladen van uw auto kunnen tegen-

woordig niet meer geproduceerd worden zonder 

deze elementen. 

Het is dus duidelijk dat deze elementen noodzake-

lijk zijn voor onze samenleving maar ze worden 

inmiddels zo schaars en daarom ook duur dat Chi-

na, als grootste producent van deze elementen, 

heeft besloten ze tot strategische goederen te 

promoveren waardoor de overheid de regie kan 

houden in de productie, maar ook vooral in de 

verkoop van de elementen. 

Productie 

Sinds halverwege jaren tachtig, toen de technolo-

gische revolutie echt momentum begon te krijgen 
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door de introductie personal-

computers en mobiele tele-

foons, heeft China na de ont-

dekking van de toepasbaarheid 

van allerlei elementen de pro-

ductie van zeldzame elementen 

enorm opgevoerd. Momenteel is China verant-

woordelijk voor bijna 97% (!) van de mondiale 

productie van zeldzame aardelementen. 

Uit  het overzicht onderaan deze pagina blijkt dui-

delijk dat de productie in de VS nu stil is komen te 

liggen, maar dat de voorraden nog altijd ruim zijn 

in de VS. Zo rond het jaar 2002, toen de opbreng-

sten ook nog laag waren, maakte zeer strenge mi-

lieuregelgeving een einde aan de winning van 

zeldzame aardelementen in de VS. Het opnieuw 

opstarten van de productie (iets wat maar liefst 

15 jaar kost) van deze zeldzame aardelementen 

lijkt echter een zekerheid door de strategische 

belangen van de elementen. 

Dat China zeldzame 

aardelementen tot stra-

tegische goederen heeft 

gemaakt komt omdat de 

productie de vraag niet 

kan bijhouden en dat 

we snel tegen tekorten 

van 20.000 tot 40.000 

ton aan kunnen lopen. De vraag naar de elemen-

ten blijft groeien en China gebruikt momenteel 

ongeveer 70% van de eigen productie, maar China 

wordt steeds belangrijker als leveranciers van ge-

avanceerde technologie waardoor het niet mag 

worden uitgesloten dat over een niet al te lange 

tijd China 100% van de eigen productie van zeld-

zame aardelementen gebruikt, en dus zal 

(moeten) stoppen met het exporteren van deze 

elementen. De dreiging van de exportstop door 

China heeft de markt voor zeldzame aardelemen-

ten al eerder helemaal op de kop gezet en heeft 

exploitanten laten besluiten oude mijnen weer te 

openen. Vooral de VS, Canada en Australië lopen 

voorop in het verhogen 

van hun productie van 

zeldzame aardelemen-

ten. 

In het overzicht dat we 

net ook al aanhaalden 

staat ook vermeld welke 

voorraden aan zeldzame 

aardelementen in de 

Hybride auto’s zijn, met hun 
geavanceerde technologieën, 
een belangrijke verbruiker van 
rare earth elements. Door het 
belang van ‘schoner vervoer’ 

voor het klimaat, en de politie-
ke bereidheid dit te subsidië-
ren, is de verwachting dat de 

vraag naar deze zeldzame 
elementen alleen maar verder 

zal toenemen. 
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grond zitten. Hierbij moeten we alleen wel een 

tweetal opmerkingen plaatsen. Ten eerste is de 

concentratie van de elementen in de te delven 

aarde zeer gering waardoor er enorme hoeveel-

heden aarde gedolven moeten worden, iets dat 

voor een enorm technisch probleem zorgt. Ten 

tweede is helaas veel van de beschikbare voor-

raad toch niet zo beschikbaar omdat het besmet 

is met thorium, waardoor het radioactief is ge-

worden en onbruikbaar voor productie. Een bijko-

mend probleem is dat zeldzame aardelementen 

ook vaak bijproducten zijn van bijvoorbeeld goud 

of ijzererts en alleen door zeer giftige chemicaliën 

gescheiden kunnen worden van andere metalen. 

Dat het nu serieus is met de Chinezen over een 

eventuele exportstop werd in juli duidelijk toen zij 

de export met 40% terugbrachten. Het gevolg van 

de beperking van de Chinese export van zeldzame 

aardelementen heeft zijn uitwerking op de prijzen 

niet gemist. Prijzen zijn in 

de eerste helft van dit jaar 

flink opgelopen maar vanaf 

juli werkelijk geëxplodeerd. 

Het is duidelijk: de VS, Ca-

nada en Australië zullen alle 

zeilen bij moeten zetten om 

weer snel een eigen pro-

ductie van zeldzame aard-

elementen te herkrijgen of te starten. Het Ameri-

kaanse congres heeft al wetgeving goedgekeurd 

die maakt dat met een versneld traject mijnen 

opnieuw gestart kunnen worden, omdat het leger 

ook een gebrek aan deze elementen dreigt te 

gaan krijgen en daarmee is de strategische waar-

de van deze elementen maar weer eens bewezen.  

Verschillende analisten hebben al geschreven 

over de houdgreep waar China de rest van de we-

reld in kan nemen als het gaat discrimineren met 

afnemers. Zou werd in september plots de export 

van zeldzame aardelementen aan Japan gestaakt 

als gevolg van politieke spanningen (de gevangen 

kapitein van vissersboot) in de regio. De Japanse 

industrie zit hierdoor direct met tekorten en moet 

afnemers van geavanceerde technologie teleur-

stellen en vragen om uitstel van leveranties. On-

der andere toeleveranciers aan de autotechnolo-

gie (denk aan dieselinjectoren) lijken getroffen te 

zijn door de exportstaking en 

de al eerder terugval van de 

export in juli door China, het-

geen autofabrikanten als Audi 

zo ernstig raakt dat er vertra-

gingen van 6-9 maanden op 

leveringen van auto’s ont-

staan. 
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Beleggen in zeldzame aardelementen 

Het moge duidelijk zijn dat beleggers die eerder 

dit jaar in bedrijven stapten die gespecialiseerd 

zijn in zeldzame aardelementen veel geld hebben 

verdiend. Echter door de enorme kosten die ge-

paard gaan met de winning van deze elementen 

verwachten de meeste analisten niet een winstge-

vendheid voor 2015 in de nieuwe mijnbouw voor 

zeldzame aardelementen. ‘Oude” mijnen kunnen 

al veel eerder rendabel zijn, of zijn dit zelfs al ge-

worden, maar nieuwe mijnen lopen eerst tegen 

enorme ontwikkelingskosten aan. 

We kunnen wel enkele beursgenoteerde onderne-

mingen noemen die zich gespecialiseerd hebben 

in zeldzame aardelementen: 

Canada; 

 Avalon Rare Metals 

 Lynas Corp. 

 Quest Minerals 

 Tasman Metals 

De VS; 

 Molycorp (NYSE); de bluechip onder de Ameri-

kaanse zeldzame aardelementen producen-

ten.  Molycorp bezit één van de eerste zeldza-

me aardelementen mijnen maar omdat de 

mijn in de staat Californië ligt, loopt het be-

drijf tegen enorme milieukosten aan. Om hoge 

kosten te vermijden worden veel van de ele-

menten in China “bewerkt” met chemicaliën 

en vervolgens weer verscheept naar de VS. 

Recent maakte Molycorp bekent met zeldza-

me aardelementen nu een waterreinigings-

technologie te hebben ontwikkeld dat o.a. 

door het Amerikaanse leger gebruikt zal gaan 

worden. 

 Rare Element Resources (AMEX maar ook in 

Canada), nog geen inkomsten maar een goud-

mijn en een mijn met zeldzame aardelemen-

ten komen binnenkort op stoom, ondanks de 

eerste beloftevolle boringen zal het nog zeker 

4-5 jaar duren voordat deze onderneming 

winstgevend is. 

 

Nu lijken deze namen geweldige kandidaten voor 

de toekomst; echter het zijn vaak mijnen in een 

embryonale fase waardoor het risico op het niet-

succesvol worden nog steeds aanwezig is. Deze 

mijnen kunnen verdubbelen, maar ook 90% van 

hun waarde verliezen. Beleggingen in deze sector 

zou misschien het beste kunnen door te beleggen 

in een beleggingsfonds (meestal in $’s) of ETF die 

ook  vooral in de VS genoteerd staan. Maar het 

leek ons goed om een sector vol potentie eens te 

behandelen in ons fundamentele artikel. 
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Economisch overzicht 

Het consumentenvertrouwen vertoond nog geen tekenen van herstel, en ook 
de detailhandel verkopen in de Eurozone vielen in augustus (laatste cijfers) 

ook tegen. De consument is pessimistisch en houdt zijn hand op de knip.  

Het producentenvertrouwen blijft goed liggen, mede doordat de producenten-
prijzen blijven stijgen: in augustus (laatste data) +3.6% (Eurozone) in vergelij-

king met een jaar eerder. 

De Nederlandse inflatie kwam in september uit op 1.6%, een lichte toename 
van 0.1 procentpunt, vooral door hogere benzineprijzen. 

EuroStat bevestigde deze week haar eerdere schatting over de economische 
groei in het tweede kwartaal, en hun nieuwe schatting gaat weer uit van 1.9% 

groei voor de Eurozone op jaarbasis. 
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Economisch overzicht 

De Amerikaanse werkloosheid kwam in september wederom uit op 9.6%; 
ongewijzigd ten opzichte van de maand ervoor.  

Langzaamaan lijken de Europese rentetarieven iets te gaan dalen, hoewel de 
tarieven in absolute termen nog erg laag zijn. 

De Amerikaanse rentetarieven lijken maar 1 kant op te kunnen gaan, en dat is 
omlaag. 

Afgelopen week bereikte het rendement op Amerikaanse staatsobligaties 
(wederom) een nieuwe dieptepunt. Op een gegeven moment noteerde het 
rendement op een 5 jarige obligatie 1.179 procent, vooruitlopend op een 

(mogelijke) nieuwe kwantitatieve verruiming van de Fed. De 2 jarige obligatie 
bereikte deze week zelfs een stand van 0.403 rente per jaar. 
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Korte uitleg om in te loggen 

 Login via www.ganntrader.org/cms. In het hoofdmenu klik op ‘GannTrader forum, u krijgt dan het onder-

staande  scherm te zien 

 OF ga rechtstreeks naar het forum http://www.ganntrader.org/forum/index.php 

 Klik links boven op ‘Inloggen’ 

 Vul uw gebruikersnaam in (= volledig emailadres) en uw wachtwoord (dus identiek aan de login van het 

klantensysteem). Afhankelijk van uw PC configuratie en software zullen uw  login gegevens al of niet 

worden onthouden en worden gebruikt bij uw volgende login. 

 Klik op inloggen en klik na inloggen (het overzichts scherm dat dan verschijnt) op ‘forum Brains &           

Analysis’ 

Als abonnee op Brains & Analysis heeft u exclusief toegang tot het  Brains & Analysis forum. Wij adviseren u 

om regelmatig een kijkje te nemen omdat hier meerdere malen per week korte updates en analyses worden 

geplaatst. U heeft ook de mogelijkheid om  beleggingsvragen te stellen aan Jan van Gemeren / Ype Schaap  

en Jos Magendans. Of in contact te treden met mede abonnees van Brains & Analysis. 

 

Index Trading Systemen een nieuwe service van GannTrader 

Eenvoudig en emotieloos handelen op de AEX, DAX, S&P500 en GOUD 

Tot 1 januari kunt u vrijblijvend en geheel gratis gebruikmaken van deze trading service. 

Interesse? Lees dan verder hoe u zich kan aanmelden. 

Zodra u ingelogd bent in uw persoonlijke GannTrader account gaat u naar ‘bestellen’ en vinkt ‘Index Tra-

ding Systemen GRATIS proefabonnement tot 1 januari 2011’ aan en klikt op ‘bestellen’. U bent dan auto-

matisch tot eind van dit jaar gratis geabonneerd op Index Trading Systemen. 

Om automatisch alle signalen van Index Trading Systemen via email te ontvangen dient u vervolgens in 

te loggen in het GannTrader forum (dit kan via www.ganntrader.org bij ‘forum’ linksonder op de pagina 

of rechtstreeks via http://ganntrader.org/forum ). U dient in te loggen met dezelfde login gegevens als 

van uw GannTrader account. 

 

Doorloop vervolgens onderstaande stappen: 

 Nadat u bent ingelogd op het GannTrader forum klikt u op het forum ‘Index Trading Systemen’ 

 Klik daarna op ‘Dynamic Move System’ 

 Dan op ‘Signalen DMS’ 

 Klik tenslotte op ‘abonneer op onderwerp’ linksboven op uw scherm  

(zie ook de afbeelding op pagina 12 van de handleiding) 

Vanaf NU ontvangt u automatisch alle signalen via email. 

We verzoeken u met klem om na aanmelding zorgvuldig de bijbehorende uitgebreide handleiding ‘Index 

Trading Systemen’ te lezen. U vindt hierin alle informatie over de mechanische systemen en ook via wel-

ke financiële producten u eventueel gebruikt kunt maken van de signalen om tot actie op de beurs over 

te gaan. 

 

http://www.ganntrader.org/cms
http://www.ganntrader.org/forum/index.php
http://www.ganntrader.org
http://ganntrader.org/forum
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Index Trading Systemen een nieuwe service van GannTrader 

Eenvoudig en emotieloos handelen op de AEX, DAX, S&P500 en GOUD 

Tot 1 januari kunt u vrijblijvend en geheel gratis gebruikmaken van deze trading service. 

Interesse? Lees dan verder hoe u zich kan aanmelden. 

Zodra u ingelogd bent in uw persoonlijke GannTrader account gaat u naar ‘bestellen’ en vinkt ‘Index Tra-

ding Systemen GRATIS proefabonnement tot 1 januari 2011’ aan en klikt op ‘bestellen’. U bent dan auto-

matisch tot eind van dit jaar gratis geabonneerd op Index Trading Systemen. 

Om automatisch alle signalen van Index Trading Systemen via email te ontvangen dient u vervolgens in 

te loggen in het GannTrader forum (dit kan via www.ganntrader.org bij ‘forum’ linksonder op de pagina 

of rechtstreeks via http://ganntrader.org/forum ). U dient in te loggen met dezelfde login gegevens als 

van uw GannTrader account. 

 

Doorloop vervolgens onderstaande stappen: 

 Nadat u bent ingelogd op het GannTrader forum klikt u op het forum ‘Index Trading Systemen’ 

 Klik daarna op ‘Dynamic Move System’ 

 Dan op ‘Signalen DMS’ 

 Klik tenslotte op ‘abonneer op onderwerp’ linksboven op uw scherm  

(zie ook de afbeelding op pagina 12 van de handleiding) 

Vanaf NU ontvangt u automatisch alle signalen via email. 

We verzoeken u met klem om na aanmelding zorgvuldig de bijbehorende uitgebreide handleiding ‘Index 

Trading Systemen’ te lezen. U vindt hierin alle informatie over de mechanische systemen en ook via wel-

ke financiële producten u eventueel gebruikt kunt maken van de signalen om tot actie op de beurs over 

te gaan. 

 

http://www.ganntrader.org
http://ganntrader.org/forum
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AEX  Dag 

Vorige week was onze weekvoorspelling een dip richting 5 oktober (koersdoelzone 325/330) gevolgd door 

een hervatting van de uptrend. Inderdaad werd de bodem geplaatst op 5 okt. (low 328,61) gevolgd door een 

continuatie van de stijging (high 339,17) die startte met een ‘key reversal’. Zoals al in de inleiding aangegeven 

duurt de doorbraak van de weerstandzone 341/342 veel te lang. Terwijl de SPX al 3 weken geleden (>1131) is 

uitgebroken twijfelen de Europese markten. En dat heeft waarschijnlijk maken met de onderhuidse financiële 

problemen van diverse landen. Er zijn technisch voor de korte termijn nog enige opwaartse krachten aan-

wezig maar die zullen richting eind van de week afzwakken. Er zal dus deze week een opwaartse uitbraak 

moeten plaatsvinden anders neemt de kans sterk af dat dit deze maand nog gebeurt. Echter alles over-

wegend mik ik eerder deze week op topvorming (range 332-342) waarbij we zeker na de optie-expiratie alert 

zijn op een correctie van rond de  5%  We blijven positief voor het koersverloop de rest van het jaar 

(koersdoelen blijven ongewijzigd) maar verhogen de stoploss naar 331. Worden we uitgestopt dan wachten 

we tot eind oktober om weer long te gaan. 
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AEX index EWP, Cycli en Gann graden 
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DAX index Dag 

 We mikten in de eerste helft van vorige week op een daling tot de zone 6050/6150 waarna de opgaande 

draad weer zou worden opgepakt. De DAX daalde tot dinsdag 5 oktober (low 6116) en dat bleek weer een 

prima instappunt (key reversal) voor longposities want in enkele dagen steeg de DAX tot 6322. Evenals de 

AEX tobt de DAX met de bovenkant van de maandenlange tradingrange rond de 6350. Het ziet er technisch 

allemaal nogal rommelig uit met weinig overtuigingskracht omhoog. Dat kan natuurlijk veranderen maar dan 

moet het snel gebeuren want vanaf eind deze week zijn de korte termijn cyclische opwaartse krachten uit-

geput en zullen we eerst een correctie (rond de 5%) voor onze kiezen krijgen alvorens, en dan waarschijnlijk 

met meer succes, een opwaartse uitbraak zal plaatsvinden. Koersdoel voor eind dit jaar is minimaal 6500 

(stoploss verhoogd naar 6200) 
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DAX index EWP, Cycli en Gann graden 
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Standard & Poor 500 Dag 

De voorspelde low kwam 1 dag vroeger dan vorige week aangegeven (4 oktober), de berekende koersdoel-

zone (1122-1132) werd precies bereikt (low 1131,87). Dat bleek opnieuw een mooi instappunt te zijn voor 

longposities want de SPX steeg de rest van de week naar een nieuwe high (1168). Dit niveau ligt dan weer in 

de vorige week aangegeven korte termijn koersdoelzone van 1158/1175. Vanaf nu worden we zeer alert op 

een plotselinge sentimentwisseling (waarschijnlijk geactiveerd door een draai in de Dollar, zie inleiding) die 

een verkoopgolfje kan activeren waarbij de index kan terugvallen naar de zone 1118/1137. Deze week gaan 

we nog uit van min of meer ‘pas op de plaats’ maar vooral vanaf 15 oktober houden we sterk rekening met 

een matige correctiegolf die 1-2 weken zal duren. We verhogen onze stoploss fors naar 1149 om zo de bijna 

100 indexpunten vanaf begin september veilig te stellen. Als we uitgestopt worden gaan we eind oktober op 

zoek naar een nieuw instappunt voor een longpositie. Ons koersdoel voor eind dit jaar is 1250.  
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SPX index EWP, Cycli en Gann graden 
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Bezoek onze nieuwe website (www.ganntrader.org ) 

Uitgebreide info over: 

 Ons GT Team 

 Alle GT Abonnementen/Cursussen/Software 

 FAQ 

Via Home page toegang tot uw produkten 

Via Home page toegang tot het exclusieve GannTrader forum 

 

Klik op een % en u ziet een kleine intraday grafiek 

van de desbetreffende index 

Publicatie van voorbeeld edities van onze analyse  abonnementen 

Gratis GannTrader Magazines 

Publicatie van columns door onze analisten.  

U kunt reacties plaatsen op deze columns 

 

http://www.ganntrader.org
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AEX/SPX scenario 2010 uit Jaarrapport 2010 

Wekelijks bijgewerkt met actuele koersen 
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SPX  

Diamant-patroon                                                          
Wekelijks bijgewerkt met actuele koersen 
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SPX  

The Battle of the Head & Shoulders 

Wekelijks bijgewerkt met actuele koersen 
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Relatieve performance SPX / Olie / Goud / Dollar vanaf 1 januari 2010 

Relatieve performance SPX / Olie / Goud / Dollar vanaf begin maart 2009 
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Standard & Poor 500 Dag 

Koersdoel zone Steun Weerstand Trend 1 maand Trend 6 maanden 

1150/1200 1125 1200 UP UP 
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Goud Dag 

Koersdoel zone Steun Weerstand Trend 1 maand Trend 6 maanden 

1350 (bereikt) 1250 geen UP UP 
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Olie Dag 

Koersdoel zone Steun Weerstand Trend 1 maand Trend 6 maanden 

80 (bereikt) 79 85/87 UP Zijwaarts 
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Dollar Dag 

Koersdoel zone Steun Weerstand Trend 1 maand Trend 6 maanden 

Bodem bereikt 75/77 81 DOWN DOWN 
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Goud ontwikkelt zich relatief 

t.o.v. Zilver voor de: 

Korte termijn  

Neerwaarts 

Lange Termijn 

Neerwaarts 

 

 

Goud ontwikkelt zich relatief 

t.o.v. de SPX voor de: 

Korte termijn  

Opwaarts 

Lange Termijn 

Opwaarts 

 

 

Olie ontwikkelt zich relatief 

t.o.v. de SPX voor de: 

Korte termijn  

Zijwaarts 

Lange Termijn 

Zijwaarts 

Let op. Zilver ontwikkelt  zich opeens veel 

sterker dan Goud (thans hoogste punt in 30 jaar 
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Missie Brains & Analysis 

B&A is een analyserapport. Wij geven de abonnees een kijkje in het toekomstige koersverloop a.d.h.v. onze 

analyses die het hele spectrum omvatten van beleggingdisciplines (fundamenteel, technisch, sentiment, psy-

chologie). De abonnee kan met deze bagage ZELF zijn beleggingsacties invullen (logisch denk ik want iedere 

belegger is anders en heeft zijn eigen risicoprofiel). Daarom gaan ook zoveel beleggers de fout in met het 

blind volgen van adviezen van anderen. Wat voor een andere belegger goed werkt hoeft voor u helemaal niet 

te werken. Succesvol beleggen kan je LEREN van 'oude rotten in het vak' en niet met het blind volgen van een 

'goeroe'. Zie ook onze missie (plaatje en tekst) op http://www.ganntrader.org/nl/ 

 De beperkte adviezen die wij geven zijn van een geheel ander kaliber. Ze zijn bedoelt om minder ervaren be-

leggers een houvast te geven om zelfstandig te leren beleggen en heel belangrijk ook vaak voor meer ervaren 

beleggers om meer gedisciplineerd te handelen via money management regels.  

 Discipline en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen beslissingen zijn de fundamenten van succesvol be-

leggen. Combineer dit met goed je beleggingshuiswerk doen en succes is verzekerd 

Disclaimer 

GannTrader streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij publiceert, zodat de informatie 

actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de 

kwaliteit van haar berichtgeving kan GannTrader niet garanderen dat de informatie steeds correct of volle-

dig is en aanvaardt GannTrader geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. 

Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het 
gebruik van de informatie. De door GannTrader vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in 
welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van GannTrader met betrekking tot de aan- of verkoop van 
effecten. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Alle door GannTrader afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materi-
aal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij GannTrader en worden 
beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) 
eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot onze infor-
matie.  

De inhoud van onze publicaties mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé‚-doeleinden Het is 
de gebruiker van de informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te 
verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, 
toestemming van GannTrader. 

http://www.ganntrader.org/nl/
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GannTrader biedt een brede range van analyserapporten aan beleggers.  

De rapporten zijn alle toonaangevend in hun analysemethodiek. 

 

GannTrader Brains & Analysis is een uitgebreid professioneel wekelijks analyserapport 

(plus midweekse rapport)waarbij het accent ligt op zowel Technische Analyse (Waar en 

Wanneer kopen/verkopen) als Fundamentele Analyse (Vlijmscherpe achtergrond-

artikelen)  en  verder ook nog Psychologische aspecten (Ken jezelf als belegger) 

 

WaveRider  is een uitgebreid wekelijks analyserapport (15- 20 pagina's). Aan de hand van 

analysemethodieken ontwikkeld door Gann en Jim Sloman gecombineerd met enkele 

unieke astrologische analyses die onze analist Tjerk zelf heeft ontwikkeld, krijgt u iedere 

week een diepgaande opbouwende analyse voorgeschoteld. Het accent ligt op                

tijdanalyses. Waar zullen de markten een draaipunt maken (van stijgend naar dalend of 

omgekeerd)?  

 

De Zon, de Maan en Uw Beleggingen' is een 2-wekelijks analyserapport dat bijzonder 

waardevol is voor zogenaamde Swingtraders. Onze analist Elmer Hogervorst heeft zich 

gespecialiseerd in een beleggingstechniek van Robert Taylor die gebaseerd is op de 

zwaartekracht. Net zoals hierdoor eb en vloed ontstaat heeft zwaartekracht ook invloed 

op de emoties van mensen. Zoals bekend hebben emoties (hebzucht, angst etc.) invloed 

op het gedrag van beleggers en dus ook op financiële markten.   

 

GannTrader Optiecursus 

De cursus Berekend Beleggen is een unieke combinatie van leren beleggen met geavan-

ceerde optieconstructies en over de schouder meekijken van Jan van Gemeren, een erva-

ren optiebelegger en voormalig vermogensbeheerder. Het is een 'rustige' strategie die 

maandelijks wordt opgebouwd en regelmatig wordt bijgesteld. Iedereen kan het maar het 

is belangrijk bepaalde inzichten te hebben, goed money-management te beheersen en 

regelmatig de positie aan te passen. U kunt ieder moment starten met de cursus  

 

Meer info op www.ganntrader.org  

 

http://www.ganntrader.org/

