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Brains & Analysis 

Een uiteenvallend Europa? 

De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: ‘Prijs-technisch is de 
bodem deze week geplaatst op 17 november echter Tijdsmatig zijn de cycli nog 
zwak waardoor de correctie in tijd deze week waarschijnlijk nog niet is ge-
plaatst. Een fase waarin PRIJS en TIJD op een bepaald moment (nog) niet geheel 
synchroon lopen wordt in een grafiek zichtbaar in de vorm van een triangle 
(driehoek) en dat is wat we nu op de financiële markten zien. Indien mijn in-
schattingen correct zijn zullen de financiële markten tot rond 29 november 
(uiterlijk 3 december) zijwaarts blijven bewegen. De cycli hebben dan genoeg 
opwaartse krachten verzameld om een nieuwe krachtige opwaartse beweging 
in te zetten  
 
De SPX veerde afgelopen dinsdag precies op aan de onderkant van het drie-

hoekspatroon (zie B&A van afgelopen weekend). De AEX zakte onder de 338 en 

dat was een teken van zwakte. Echter, zoals vaker vermeld, de AEX is een wis-

pelturige index die regelmatig overdrijft zowel aan de boven– als onderkant en 

de SPX is mondiaal leidend voor de aandelenmarkten. In de DAX en 

SPX zagen we inderdaad conform de korte termijn verwachting van 

vorige week een overwegend zijwaarts koersverloop. De SPX bleef 

netjes bewegen in het eerder besproken driehoekspatroon en daal-

"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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de op weekbasis matig met 0,90%. De DAX was opnieuw de uitblinker en steeg 0,10%. De AEX droeg alweer 

de rode lantaarn en bewoog uitermate nerveus bij lage omzet. De AEX daalde 2,40% en bij een huidig slot 

onder de 338 zijn de bullish krachten in deze index  flink verzwakt. De bullish krachten in de SPX en DAX zijn 

daarentegen nog steeds ‘alive and kicking’.  

De toenemende geopolitieke spanningen en de weer oplaaiende Europese schuldencrisis maken beleggers 

voorzichtiger. Dit komt goed tot uiting in een flink stijgende VIX, de zogenaamde angst indicator.  Gaan we 

deze week, nu de Swing Low van 29 november nabij is, een opwaartse draai zien of moeten we nog even 

geduld hebben?  

Zie vervolg bij GannTrader Technische visie op pag. 4. 

 

Afgelopen week werd maar weer eens duidelijk dat het vertrouwen te voet komt, en per paard vertrekt. Dit-

maal kreeg het vertrouwen in de Euro flinke klappen nadat Ierland een beroep moest doen op het steun-

fonds (al dan niet onder druk van andere Europese landen), en namen de geruchten toe over Spanje en Por-

tugal die ook een beroep zouden moeten doen op ditzelfde steunfonds. Deze geruchten werden natuurlijk 

direct ontkracht door de politici, maar Ierland had tot vorige week ook nog geen hulp nodig, en de Griekse 

politici deden ook hun uiterste best om ons te overtuigen dat er niks aan de hand was. 

Ondertussen gaat het in andere delen van Europa een stuk beter, en vooral de Duitse economie komt flink op 

stoom, waar de Nederlandse economie ook van profiteert. Volgens de Duitse minister van Economische Za-

ken, Rainer Brüderle, draagt de binnenlandse vraag 

nu al reeds voor meer dan de helft bij aan de econo-

mische groei. Volgend jaar zou dit oplopen naar 90%, 

waarmee de Duitse economie de eerste fasen van 

economisch herstel al achter de rug heeft en (weer) 

robuuste groei kan laten zien. Ook de werkloosheid 

in Duitsland doet wat het in andere landen maar niet 

wil: dalen. Zo is de werkloosheid gedaald tot het laag-

ste punt in 18 jaar, en ook het aantal langdurig werk-

lozen neemt af. Het zal dan ook niet verbazen dat de 

 

De overheidsfinanciën van Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland staan er 
allesbehalve goed voor. De zorgen over hoe lang dit (relatief) goed kan gaan 
lijken dan ook gerechtvaardigd. Blijft het bij Ierland of krijgen we zo vlak voor 

Sinterklaas nog een verassing uit Zuid-Europa? 
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economische groei in Duitsland behoorlijk stevig is. Zo groeide de Duitse 

economie met 3.9 procent op jaarbasis in het derde kwartaal, een meer 

dan dubbele groei dan we hier in Nederland kennen (1.8 procent op jaar-

basis in het derde kwartaal). Ook de Duitse ondernemers (het onderne-

mersvertrouwen kwam in november opnieuw hoger uit) en de consumenten (het consumentenvertrouwen 

was in oktober het hoogst in 3 jaar) hebben er zin in. 

Het zal dan ook niet verbazen dat de animo onder onze oosterburen om deel te nemen aan de verschillende 

steunpakketten voor in problemen geraakte Europese landen steeds kleiner wordt. Met de nieuwste steun-

ronde voor Ierland, die waarschijnlijk een omvang heeft van rond de 90 miljard euro, kan de Duitse regering 

(lees: Merkel) dit opnieuw gaan uitleggen aan de kiezers en haar eigen partij, die ook steeds kritischer wordt. 

Logisch, want als de motor van Europa krijgt Duitsland de grootste rekening gepresenteerd voor het helpen 

van de Ieren: 25 miljard volgens Der Spiegel, oftewel ruim 28% van het totale Ierse steunpakket. Zodoende 

gaan er bij de Duitsers dus steeds meer stemmen op om ook obligatiehouders (lees: banken en beleggers) 

mee te laten betalen aan de Europese schuldencrisis. Dit idee kon op veel internationale kritiek leveren, en 

ook beleggers lieten begrijpelijkerwijs hierover ook hun ongenoegen merken. 

 

Ook op andere manieren proberen de Europese landen die de zaakjes wel op orde hebben, aangevoerd door 

Duitsland, de probleemlanden extra te laten ‘boeten’. Zo zagen Frankrijk en Duitsland graag dat de Ierse ven-

nootschapsbelasting (momenteel op 12.5%) omhoog ging, hoewel de Ieren daar tot nu toe niet aan toe heb-

ben gegeven. Hoewel er pas dit weekend een officieel reddingspakket voor Ierland ligt, de deadline is de ope-

ning van de beurs op maandag, beginnen langzamerhand de eerste details uit te lekken. 

Volgens de Irish Times zal het pakket een omvang hebben van 85 miljard, maar zijn er nog enkele obstakels 

waarover men het nog niet over eens is. De herstructurering van Ierse banken, het al dan 

niet gedeeltelijk afstempelen van obligaties, en het te betalen rentetarief op de noodle-

ningen zijn nog zaken die door de onderhandelaars moeten worden uitgewerkt. Vooral 

het mogelijk laten bloeden van obligatiehouders zorgde voor veel onrust op de financiële 

markten, en zorgden ook voor stijgende rentetarieven in Italië, Spanje, Portugal, Ierland 

en Griekenland. Een klein saillant detail aan het reddingspakket voor Ierland is dat naar 

verwachting meer dan de helft van het bedrag direct naar de banken gaat voor een 
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broodnodige kapitalisatie. Ondanks dus dat Ierland er slecht voor staat met een ontzagwekkend begrotings-

tekort, staan de Ierse banken er nog slechter voor. Een redding van Ierland is dus niet enkel een redding van 

een Europese lidstaat, maar ook een omvangrijke redding van de banken. 

Indien er wordt besloten tot het afwaarden van obligaties, lijkt het aannemelijk dat de andere Europese pro-

bleemlanden ook snel in de problemen komen, doordat de verkoopdruk van obligaties dan grote proporties 

aanneemt. En hoewel dit een bijzonder ongunstig effect heeft (zowel op de probleemlanden als de financiële 

markten in het algemeen) lijkt het moeilijk voor te stellen dat de Europese Unie en het IMF niet een dergelij-

ke maatregel willen doorvoeren. Griekenland kon nog worden gezien als een incident, mede omdat men daar 

al geruime tijd structurele problemen had voordat de crisis uitbrak. Nu Ierland ook in grote nood zit, en Span-

je en Portugal ook al voor de poort staan, is het onmogelijk om de reddingspakketten nog enkel te financie-

ren met IMF, Europese Unie, en Europese lidstaten leningen. 

Nu de Europese economieën meer van elkaar uit de pas beginnen te lopen, reddingspakketten moeilijker zijn 

te verkopen aan kiezers en de eigen achterban, en nu overheidsbegrotingen van alle Europese lidstaten on-

der druk staan, is het niet de vraag of, maar hoeveel de afstempeling op Ierse obligaties zal bedragen. Als dit 

doorgaat, laten we hopen van niet, kunnen we komende week een toenemende volatiliteit zien. 

 

GannTrader Technische visie 

De VIX steeg eind vorige week van18 naar 22 als 
gevolg van de toenemende spanning tussen de 
beide Korea's en de oplaaiende Europese schul-
dencrisis. Zolang de VIX onder de 24 blijft, vind ik 
dat niet alarmerend. Maar de risico's nemen dus 
wel iets toe want een toenemende volatiliteit kan 
wijzen op een wat grotere dalende beweging.  
  
GannTrader blijft voorlopig vasthouden aan ons 
preferente scenario van een driehoekspatroon 
(Elliott 4 golf) die tussen 29 november en 3 de-
cember (preferent Swing Low 29 november) zal 
uitmonden in een opwaartse uitbraak en de start 
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van een opwaartse golf 5 richting ons jaarkoersdoel van 1250. Gezien de toenemende mondiale spanningen 
moeten we natuurlijk niet de ogen sluiten voor een continuering van de daling. We handhaven de stoploss 
op 1172 in de SPX. Hieronder zal ons alternatief scenario worden geactiveerd waarbij de daling kan doorzet-
ten richting 1140-1160. Enige berekeningen: 1164 (c)=0.62(a), 1144 (c)=(a).  De 38% Fibonacci van golf 3 
=1156. 
  
Zowel ons preferent scenario (driehoekspatroon) als het alternatief scenario (ZigZag, geactiveerd onder de 
1172) hebben na afronding van de neerwaartse golf 4 als koersdoel 1250. Voor de korte termijn is het beeld 
dus helaas iets minder duidelijk geworden als gevolg van 'externe factoren' maar ons scenario richting einde-
jaar blijft intact. Hou dus voor de korte termijn  de twee trigger niveaus in de gaten. Een SPX onder de 1172 
betekent dat het driehoekspatroon scenario vervalt en de daling nog enige dagen kan  doorzetten tot 1140-
1160. Een stijging boven de 1207 is een sterk koopsignaal en vrijwel zeker de start van een flinke rally naar 
1250. Onze tijdberekeningen en cycli  blijven wijzen op een bodem de komende week en de start van een 
rally.  
 
Veel leesplezier toegewenst en succes met uw beleggingen.       

Jan van Gemeren  
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Woensdag 15 december zal opnieuw het Brains & Analysis seminar worden gehouden. Het 
seminar zal starten om 19.30 en plaatsvinden in de Veluwehal in Barneveld waarbij uw 
spreker Ype Schaap zal zijn. 

Net zoals vorig jaar zijn abonnees van harte welkom en hebben zij, mits opgegeven, gratis 
toegang tot deze avond. Het seminar zal veel onderwerpen behandelen welke voor 2011 
van toepassing lijken, tevens zal er een korte presentatie worden gegeven door een gere-
nommeerd Nederlands hedgefund. De avond zal om ongeveer 22.30 eindigen. 

Bent u geïnteresseerd om ons seminar te bezoeken maar bent u geen abonnee dan be-
draagt de toegang €15,-. Het seminar van 2009 werd zeer goed bezocht en gaf de bezoeker 
een prima handvat voor 2010 waarmee een prachtig rendement bleek te behalen. 

Dit jaar geven wij u een kijkje in wat 2011 ons als belegger te bieden heeft. 

 

 

 

 

info@devermogenscoach.nl 

mailto:info@devermogenscoach.nl
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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 26 nov 336,26 6848,98 1189,40 

KT Trend           

(afgelopen 5 dagen)  Down Zijwaarts Down 

LT Trend           

(afgelopen 30 dagen)  Zijwaarts UP UP 

Weerstand 341 6900 1207 

Steun 333 en 329 6620 1172 
    

Koersdoelzone 

eind 2010 360/380 

(bereikt)     

6700  1250 
    

Stop-loss (long)    

29 November  Vanaf begin deze week zijn we  alert op een krachtige opwaartse beweging. 

Potentiële draaidagen  Swing Low 29 nov. (triangle).           

Uiterlijk 3 december  

12-13 december Swing High 

Bijzonderheden:   
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Neem een jaarabonnement op een van  onze analyserapporten en 

ontvang volledig gratis de cursus Berekend Beleggen plus het unieke 

software pakket BBopties waarmee het maken van winstgevende 

strategieën een peulenschil is.  (ter waarde van 239 Euro) 

 Berekend Beleggen bestaat uit 8 cursusdelen en meer dan 100 pagina’s. U leert een nieu-

we manier van rendement maken met opties. 

 BBopties is een Excel spreadsheet waarmee u op een eenvoudig manier de risico’s en kan-

sen van uw optiepositie (eventueel in combinatie met FTI contracten) in kaart kan bren-

gen. Ook kunt u een nieuwe optiepositie simuleren die u overweegt op te bouwen. Optie-

koersen worden automatisch en gratis ingelezen (15 minuten vertraging). Alle optie-

parameters (delta, theta etc) van de ingevoerde positie kunt u in een oogopslag overzien 

en beoordelen zowel in tabel als grafisch. Systeemeisen BBopties: Windows en minimaal 

Excel 2003 

Na betaling van jaarabonnement ontvangt u meteen toegang tot de cursus Berekend Beleggen 

en het Excel spreadsheet BBopties. Abonnees die hun lopende abonnement verlengen met 1 

jaar en deze maand het abonnementsgeld overmaken, profiteren  uiteraard ook van deze     

SUPER aanbieding. 
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“Een aanval op de euro heeft geen kans van sla-

gen”, vertelde Axel Weber, de president van de 

Bundesbank, ons afgelopen week. Maar beste 

meneer Weber, de euro wordt helemaal niet aan-

gevallen, maar vele landen die de euro aanhou-

den als wettig betaalmiddel dreigen hun verplich-

tingen niet meer na te komen, en wat dan? 

Valutaoorlog 

Axel Weber is de kluts een beetje kwijt aan het 

raken. Ongeveer een maand terug, terwijl wij het 

al hadden over een op handende zijnde daling 

van de euro, klaagde Europese centrale bankiers 

over de zwakte van de dollar. De euro was in ok-

tober nog een zeer sterke valuta die alleen maar 

aan kracht won toen Bernanke had besloten om 

de geldpersen echt te laten rollen (QE2). Maar 

het kan verkeren en dat verbaast ons helemaal 

niets. In het voorjaar van 2010 hebben zich in Eu-

roland al zeer ernstige situaties voorgedaan met 

de financiën van nationale overheden.  

Griekenland moest in mei worden gered met een 

belofte van €110mrd aan noodkrediet en Ierland 

worstelt al sinds 2008 met het nationale huis-

houdboekje. Landen als Spanje en Portugal kon-

den in het voorjaar maar ternauwernood onder 

de radar blijven. Dus de zogenaamde 

‘valutaoorlog’ is geen oorlog die recent gestart is 

om de euro de nek om te draaien; nee, de valuta-

oorlog is juist de oorlog die de VS tegen de rest 

van de wereld voert als het gaat om het zwakker 

maken van de dollar. 

Redden wat er te redden valt 

In mei werd door de Europese lidstaten (samen 

met het IMF) een reddingspot gecreëerd waaruit 

de redding van Griekenland gefinancierd kon 

worden. De €750mrd die de reddingspot groot is 

komt door een bijdrage van €60mrd door de EU, 

€440mrd (EFSF) komen van toezeggingen van de 

Europese lidstaten en €250mrd wordt bijgedra-

gen door het IMF. De bedragen zijn enorm en 

De Spaanse Griep 
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voor een land als Duitsland betekent het dat 

maximaal €147mrd moet worden bijgedragen aan 

de totale reddingspot (3 onderdelen). 

De oprichting van tijdelijke reddingspot, die ver-

volgens later in augustus een structureel karakter 

kreeg, had in den beginnen geen ander doel dan 

besmetting en dus overslaan van paniek te voor-

komen. Landen met een zorgelijke financiële huis-

houding zagen de rente fors oplopen als de toe-

komstige terugbetaling een probleem zou kunnen 

gaan worden. Om landen niet geconfronteerd te 

laten raken met een steeds verder oplopende ren-

te die moet worden betaalt over de staatsschuld, 

stelde Europa dus een noodkrediet ter beschik-

king aan een land zodat de financiering tegen een 

acceptabel tarief zou kunnen blijven plaatsvinden. 

Griekenland was het eerste probleem dat Europa 

moest oplossen en tegen 5% werd Griekenland 

een bedrag van €110mrd ter beschikking gesteld. 

Deze steunkre-

dieten worden 

echter in tran-

ches beschikbaar 

gesteld en pas 

na het bereiken 

van een gesteld 

doel komt er dus 

geld beschik-

baar. 

De eerste problemen met de eerder gemaakte 

afspraken doen zich echter nu al voor in Grieken-

land, en dat terwijl 2010 nog niet eens is afgeslo-

ten. Griekenland blijkt over 2009 een tekort te 

hebben gehad dat meer dan 15% bedroeg en ook 

de staatsschuld blijkt in 2009 ongeveer 130% van 

GDP te zijn geweest in plaats van de eerder gelo-

gen 115%. In augustus werd het insiders al duide-

lijk dat er meer landen op het radarscherm zou-

den gaan verschijnen en dus werd het EFSF offici-

eel. Het Europese Financiële Stabiliteits Faciliteit 

werd officieel €440mrd groot en 5% werd de ba-

sisrente (echter, in tegenstelling tot Griekenland, 

worden nieuwe toezeggingen verstrekt met extra 

opslagen bovenop deze basisrente). Drie jaar geld 

uit het EFSF beschikbaar krijgen kost een land mi-

nimaal 1.5% extra en maximaal 1 jaar “lenen” kost 

zelfs 3% extra. De opslagen zijn duidelijk fors om-

dat het een niet gering risico is dat gelopen wordt 

met het financieren van een brokkenpiloot. Lan-

den in nood betalen 

dus in de toekomst  

geen 5% maar soms 

wel 8% over de 

noodkredieten het 

EFSF beschikbaar 

stelt. 
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EFSF 

Nu lijkt €440mrd een enorm bedrag maar alles 

blijkt in tijden van nood betrekkelijk te zijn, want 

de bodem van de EFSF-schatkist lijkt zo maar in 

zicht te kunnen gaan komen nu het rampenscena-

rio lijkt te gaan plaatsvinden. De grootste ramp 

die Europa zou kunnen overkomen is een domino-

effect waardoor landen één voor één in staat van 

faillissement zullen raken. En hoe onwaarschijnlijk 

dit leek in juni, in november weten we inmiddels 

dat het risico zeer groot is geworden. Griekenland 

heeft €80mrd (plus €30mrd van IMF) toegezegd 

gekregen, Ierland lijkt €90mrd nodig te hebben en 

Portugal zou met €50mrd klaar zijn en dus is on-

geveer de helft van EFSF al uitgegeven, maar het 

ergste komt dus hoogstwaarschijnlijk nog. 

Misschien kunt u het zich nog herinneren dat wij 

stelden dat onze buikspieren flink getraind waren 

na de Europese banken stresstest waarbij de 

Spaanse premier Zap-

perdeflap ons vertelde 

dat de Spaanse banken 

de allerbeste posities 

innamen en dat de kre-

dietcrisis daarmee offici-

eel voorbij was voor 

Spanje. Wij konden niet 

geloven dat een premier 

die de boel zo 

belazerde hier 

mee weg kon 

komen. Ster-

ker nog deze 

‘allerbeste 

banken van 

Europa’ wer-

den deze zomer nog door de ECB overeind gehou-

den omdat geen enkele bank ook maar een stui-

ver beschikbaar wilde stellen aan deze Spaanse 

rampenbanken die tot aan hun nek in de onroe-

rend goed problemen zitten. Nu de donkere wol-

ken zich echter ook weer boven Spanje manifeste-

ren en de rendementen van Spaanse staatsobliga-

ties omhoog schieten zou dit land, volgens de eer-

ste berekeningen van HSBC, tussen de €350mrd 

en €400mrd nodig hebben om het land overeind 

te houden en de ‘allerbeste banken van Europa’ 

te behoeden voor faillissementen. 

Spaanse banken haasten 

zich overigens in de af-

gelopen week te stellen 

dat geen extra euro no-

dig was om de banken 

overeind te houden (raar 

dat ze niet geloofd wor-

den). Maar een bijdrage 

van €400mrd aan de 

Grafische weergave van hoe het EFSF eruit ziet. 

Het rendement op Spaans staatspapier staat nu al bijna 
2.6% boven Duits staatspapier (10 jaar). 
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Spaanse overheid kan niet meer uit een pot van 

€440mrd waar al €220mrd uitgehaald is, toch? 

Deze rekensom kan Axel Weber ook maken en hij 

denkt (!) dat Europa wel bereid zal worden gevon-

den om het EFSF een maatje groter te maken. Het 

EFSF moet dus een maatje groter omdat sommige 

landen de boel niet meer over-

eind kunnen houden en dus 

moeten we voor het gemak 

maar aannemen dat probleem-

landen niet meer zullen bijdra-

gen aan het EFSF terwijl die pot 

dus juist groter zou moeten 

worden. 

Het overzicht hiernaast geeft al 

aan dat Griekenland niet wordt 

aangesproken op de bijdrage 

van €12.3mrd en dat daardoor 

niet €440mrd maar €427.7mrd 

beschikbaar is. Nu zal dus de 

bijdrage van Ierland en Portugal 

ook gaan verdwijnen en daalt de beschikbare red-

dingspot tot onder de €410mrd. Maar de red-

dingspot moet groeien tot misschien wel 

€750mrd, en dat  terwijl Spanje niet meer mee 

doet. En dan wordt het echt spannend, en dan 

snappen wij in één keer heel goed waarom Axel 

Weber het denkt in plaats van zeker te weten. 

Volgens de oude verdeelsleutel missen we 19.2% 

als Spanje, Ierland, Portugal en Griekenland niet 

meer kunnen bijdragen aan EFSF en die moeten 

we dus compenseren. 

De bijdrage van Duitsland stijgt met de nieuwe 

verdeelsleutel van 27.9% naar 33.3% van het EFSF 

en dat zou dus €250mrd wor-

den op een EFSF van 

€750mrd. Die €750mrd is ove-

rigens geen rare aanname 

want met zeer grote waar-

schijnlijkheid gaat België (als 

het weer een regering heeft) 

zich op niet al te lange termijn 

ook wenden tot het EFSF-

loket. Het is goed om te we-

ten dat de bijdrage van Neder-

land naar €52.5mrd zou moe-

ten gaan om het EFSF groot 

genoeg te laten zijn om be-

vriende lidstaten te redden. 

Nu zal de politiek zeggen dat die €52.5mrd niet 

wordt weggegeven maar toch lijkt het ons bijzon-

der lastig om zo’n bijdrage uitgelegd te krijgen. 

ECB 

Niet alleen nu maar ook in mei speelde de ECB 

een prominente rol in de oplossing van de financi-

ële problemen. De ECB kreeg in mei, als onder-
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deel van de redding van Griekenland, de opdracht 

de kapitaalmarkten in de periferie te ondersteu-

nen door op te treden als koper van te koop aan-

geboden staatsobligaties van Europese probleem-

landen. De eerste weken werden er enkele tien-

tallen miljarden aan “rommel staatsobligaties” 

aangekocht maar de verkoopdruk verstomde na 

een maand. Toch is door alle onrust de verkoop-

druk in Griekse, Ierse, Portugese en Spaanse weer 

enorm en zou de ECB dus nog grotere bedragen 

moeten gaan besteden aan dit inkoop-

programma. Echter, de ECB heeft bij-

zonder weinig animo hiervoor. Het op-

kopen van staatsobligaties door een 

Centrale Bank is namelijk niets anders 

dan kwantitatief verruimen, iets dat in 

de volksmond ook wel gelddrukken 

wordt genoemd. 

Maar wat moet de ECB? Een bedrag van €300mrd 

toevoegen aan EFSF vraagt van Nederland een 

maximale bijdrage van €52.5mrd en dat lukt sim-

pelweg niet! De AAA-rating van Nederland zou zo 

maar in gevaar komen als we zulke bedragen er-

gens vandaan moeten halen om Grieken, Portuge-

zen en Spanjaarden te redden. De EMU en ECB 

kunnen eigenlijk niet veel meer dan gaan starten 

met het verdunnen van de euro (m.a.w. kwantita-

tief verruimen door massaal obligaties op te gaan 

kopen met nieuwe euro’s) als Spanje onder water 

duikt. Tegen wil en dank natuurlijk want de ECB 

heeft maar één opdracht, en dat is ironisch ge-

noeg juist geldontwaarding bestrijden terwijl 

“verdunnen” het middel is om geldontwaarding te 

creëren. 

Toch horen wij de Europese politiek om het uur 

schreeuwen dat de euro veilig is en Europese lan-

den niet failliet zullen gaan. In de beleving van 

burgers maar ook van beleggers kan een land in-

derdaad  niet failliet gaan, of althans, binnen de 

EMU zouden staatsobligaties van een 

deelnemend land nooit (helemaal) hoe-

ven te worden afgeschreven omdat er 

een garantie zou moeten komen om de 

hele Unie niet in gevaar te brengen. Dat 

zelfs Nederland failliet zou kunnen gaan 

gaat er helemaal niet in, maar de geschie-

denis vertelt ons toch anders. De wereld-

beroemde macro-econoom Rogoff, die verbonden 

is aan Harvard, deed al eens onderzoek naar Euro-

pese faillissementen en de uitkomst was schok-

kend. Volgens Rogoff’s onderzoek failleerde Ne-

derland 1 maal sinds zijn onafhankelijkheid, Italië 

deed het ook één keer, Griekenland 5 maal, Por-

tugal 6 maal, Frankrijk 8 maal, Duitsland 8 maal en 

tot slot bracht het onderzoek Spanje als koploper. 

Met al 13 faillissementen sinds zijn onafhankelijk-

heid is Spanje de grootste Europese brokkenpiloot 

als het gaat om het nationale huishoudboekje. Als 
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we dus weten dat de geschiedenis zich herhaalt 

dan lijkt een 14de keer failleren een bijna zeker-

heid. Spanje zou echter bij een volgende faillisse-

ment wel eens heel Euroland in zijn zog kunnen 

meetrekken, en zodoende kunnen zorgen voor 

een einde van de euro in zijn huidige vorm. Dat de 

politiek dus schreeuwt dat het kaartenhuis (lees: 

de euro) niet in elkaar zal storten is dus meer de 

wens van de kaartenhuisbouwers dan dat het op 

het heden of op het verleden gebaseerde erva-

ringsregel is. 

De huidige ontwikkelingen binnen Europa verba-

zen ons totaal niet, en waren dan ook reden voor 

ons om recent al te stellen dat de fundamentele 

kracht van de euro wel eens zou kunnen wegeb-

ben bij volgende problemen in de 

Europese periferie. Toch zal de 

euro ook binnen afzienbare ter-

mijn weer sterker gaan worden 

want als wij landen die kunnen of 

zullen failleren in een chronologi-

sche volgorde plaatsen zien wij ook  dat de dollar 

weer in de problemen kan en zal komen. Volgens 

ons is de chronologische volgorde van probleem-

landen de volgende; 

 Ierland 

 Portugal 

 Spanje 

 Griekenland (opnieuw!) 

 Californië (6-12 maanden?) 

 België 

 Italië (o.a. lokale overheden weten de financi-

ën niet meer sluitend te krijgen) 

De komende 2-3 maanden zal duidelijk worden of 

de euro het zal redden of niet. Handelaren specu-

leren inmiddels op de splitsing van de euro in een 

neuro (Noord-Europa) en zeuro (Zuid-Europa). Een 

Neuro (Duitsland, Nederland, Denemarken, Noor-

wegen, Zweden en Finland) zou ook veel beter 

zijn geweest omdat het landen met een zelfde 

soort mentaliteit en fundamentele grondhouding 

rond overheidsfinanciën bij elkaar zou hebben 

gebracht. Ondertussen lacht een land als Noorwe-

gen in zijn vuistje omdat het 

wordt bevestigt in zijn denken 

dat het niet verstandig was en is 

om een goedgevulde (staats)

pensioenpot naast een enorme 

olievoorraad te delen met Grie-

ken en Spanjaarden omdat deze landen de luxe 

simpelweg niet kunnen verdragen. 

Conclusie 

De historie geeft ons aan dat het met Spanje wel 

eens helemaal verkeerd zou kunnen gaan aflopen. 

Niet alleen Griekenland hield de kaarten stevig 

tegen de borst; ook Spanje doet dat. Spanje kent 
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enorme financiële problemen met zijn banken en 

ontkende dat categorisch deze zomer, naast deze 

problemen gaat het land ook gebukt onder een 

enorm hoge werkloosheid (40% van de jeugd on-

der 25!). Het te hulp schieten van Spanje door het 

EFSF vraagt enorme offers van de andere gezonde 

landen omdat de reddingspot simpelweg te klein 

is voor deze redding. Minimaal €350mrd tot 

€400mrd zal nodig zijn om Spanje op de been te 

houden. De kaartenhuisbouwers (politiek en ban-

kiers) zullen niet opgeven maar zullen door de ge-

wenste omvang van het EFSF indien Spanje om-

valt hoogstwaarschijnlijk moeten gaan uitwijken 

naar een flinke dosis kwantitatief verruimen. Een 

definitieve opgave van de kaartenhuisbouwers zal 

ons “verlossen” van de boefjes en opmakers uit 

het Zuiden en zelfs deze rigoureuze optie ligt nu 

op tafel. 

Het lijkt ons een letterlijk levensgevaarlijke actie 

om obligaties te kopen uit Zuid-Europese landen 

en wij adviseren u alleen Noord-Europese staats-

obligaties aan te houden. De komende weken zal 

veel duidelijk worden met zelfs dus de mogelijk-

heid dat de euro kopje ondergaat (mogelijk 

<1.25?) als Spanje zich meldt aan het EFSF-loket. 

Goud en zilver lijken ons goudgerande beleggin-

gen in deze bijzondere onzekere tijden. 

 

De Brains & Analysis portefeuille.  
Voor de berekening van het rendement zijn de transactiekosten, bewaarloon, of rentevergoedingen niet meegenomen. 

Aanschaf Huidige 27-11-10

Datum Koers Waarde Koers Waarde Rendement

Grange Resources 18-10-10 $0,70 € 8.000,00 $0,76 9.049,24 13,12%

RICI Metals Quanto Certificaat 18-10-10 22,43 € 16.000,00 21,38 15.243,94 -4,73%

Barrick 18-10-10 $47,82 € 17.500,00 $50,43 19.388,83 10,79%

Royal Dutch Shell 25-10-10 22,58 € 17.500,00 23,48 18.197,00 3,98%

KPN 25-10-10 11,53 € 17.500,00 11,41 17.308,97 -1,09%

Unilever 25-10-10 21,61 € 17.500,00 22,16 17.927,44 2,44%

Boskalis 25-10-10 31,01 € 17.500,00 33,78 19.051,92 8,87%

ZKB Gold ETF Euro 01-11-10 968,04 € 17.500,00 1.015,97 18.287,46 4,50%

1.75% Infl.linked Bundesanleihe 09/20 08-11-10 109,42 € 17.500,00 106,30 16.901,70 -3,42%

CSM 22-11-10 23,83 € 17.500,00 24,17 17.740,78 1,38%

Cash € 86.000,00

Totaal € 250.000,00 € 255.097,28 2,04%

Defensief

Thematisch

Speculatief

Brains & Analysis portefeuille
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Economisch overzicht 

Het definitieve cijfer van het consumentenvertrouwen in Amerika is uitgeko-
men op 71.6, tegen 67.7 in oktober; hoger dan verwacht. 

Het Nederlandse producentenvertrouwen is minimaal toegenomen in oktober,  
en schommelt onderhand al ruim een halfjaar rond 0.  

De Amerikaanse inflatie is in oktober iets gestegen tot 1.20%, vooral door 
hogere brandstofprijzen. De kerninflatie nam daarentegen iets af. Al met al 
blijven de inflatie cijfers aan de lage kant, eerder suggererend van deflatie 

dan inflatie. 

In een tweede raming is de Amerikaanse groei (op jaarbasis) in het derde 
kwartaal uitgekomen op 2.5%, tegen een eerdere raming van 2.0%. De Duitse 

economie is in het derde kwartaal gegroeid met 3.9 procent op jaarbasis. 
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Economisch overzicht 

De Nederlandse werkloosheid is in oktober voor de achtste maand op rij 
gedaald, en bevindt zich momenteel op 5.0% van de beroepsbevolking. Ook 
in Duitsland daalt de werkloosheid, terwijl deze in Amerika en Europa niet 

afneemt. 

Ierse staatsobligaties kennen momenteel een tarief van 9.20% (10 jaar), een 
onhoudbaar tarief. Spaanse obligaties noteren 5.18% (10 jaar), terwijl deze 

half oktober nog maar 3.98% noteerden. 

Ondanks de structurele problemen van Amerika, blijft de dollar aantrekkelijk, 
of beter gezegd, minder onaantrekkelijk dan de euro.   
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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. 

http://www.ganntrader.org/cms
http://www.ganntrader.org/forum/index.php
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AEX  Dag 

De AEX was de afgelopen weken de zwakste index. Terwijl de SPX en vooral de DAX duidelijk voor de korte 

termijn, conform onze voorspelling, in een consolidatiepatroon bewegen zit ‘onze’ index in een korte termijn 

neerwaartse trend nu deze onder de 338 is gezakt. Wel zien we nu rond de 333 een dubbele bodem ontstaan 

(lows van afgelopen woensdag en vrijdag). Op 333 is de correctie 38% van de voorgaande stijgingsgolf die 27 

augustus startte en is de dalende beweging een ZigZag (abc) tevens loopt daar het MA200. 333 is dus een 

belangrijk referentie niveau om in de gaten te houden. Gezien onze cycli berekeningen deze week een low 

voorspellen(preferent 29 november)  mikken we erop dat deze week een nieuwe stijgingsgolf start en de AEX 

een soort inhaalrace gaat inzetten t.o.v. de DAX/SPX. (u weet het inmiddels de AEX overdrijft altijd zowel 

naar beneden als naar boven in vergelijking met haar grote broers). We verwachten in december een snelle 

krachtige opwaartse beweging naar ons jaarkoersdoel van 360/380. 
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AEX index EWP, Cycli en Gann graden 
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DAX index Dag 

De DAX was afgelopen week opnieuw de beste performer. Fundamenteel ook niet zo vreemd want Duistland 

heeft een sterke economie en is in een afbrokkelend Euroland de ‘veiligste’ haven. De beweging vanaf 9 no-

vember is het best te definiëren als een ‘running correction’, een zeer bullish correctiepatroon, vaak gevolgd 

door een explosieve uitputtingsrally die de DAX kan opstuwen tot royaal boven de 7000. De cycli hebben de 

afgelopen weken genoeg kracht verzameld om deze week (Swing low preferent 29 november) een nieuwe 

krachtige opwaartse beweging te activeren. 
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DAX index EWP, Cycli en Gann graden 
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Standard & Poor 500 Dag 

De SPX bleef afgelopen week netjes bewegen in ons eerder aangegeven driehoekspatroon (zie ook inleiding). 

Deze week zal de SPX kleur moeten bekennen. Breken we in opwaartse richting uit het driehoekspatroon? Bij 

een koers boven de 1207 krijgen we bevestiging. Of neemt de malaise in Euroland en de spanningen in Korea 

zo toe dat beleggers aan de verkoopzijde gaan opereren? Onder de 1172 is voor ons de trigger voor een con-

tinuering van de daling voor de korte termijn (richting 1140/1160). Als we onze cycli berekeningen meene-

men in onze prognose dan mikken we erop dat begin deze week de low wordt geplaatst (preferent 29 no-

vember) en de SPX vervolgens een flinke stijging inzet (golf 5) die de SPX opstuwt naar ons jaarkoersdoel van 

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 



 

 

27 

 

Brains & Analysis 

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 (bereikt) 1130 1230 Zijwaarts UP 
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Goud Dag 

Koersdoel zone Steun Weerstand Trend 1 maand Trend 6 maanden 

 1315 1425 Zijwaarts UP 
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Olie Dag 

Koersdoel zone Steun Weerstand Trend 1 maand Trend 6 maanden 

 79/80 89 Zijwaarts UP 
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Dollar Dag 

Koersdoel zone Steun Weerstand Trend 1 maand Trend 6 maanden 

80/81(bereikt) 76 81 UP 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  

Zijwaarts 

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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Beleggen lijkt, zeker in deze tijden van landen- en 

schuldencrisissen, een synoniem geworden voor 

zorgen en gepieker. Chocolade letters op voorp-

agina’s van kranten schreeuwen allerlei onheil-

spellende economische problemen richting de be-

legger. 

Er zijn ruwweg twee manieren van nadenken; we 

kunnen een probleem analytisch bekijken, en zo 

proberen een oplossing te vinden voor proble-

men. Door op deze manier positief na te denken 

over problemen komen we (dichter)bij de oplos-

sing, en voelen we ons naderhand beter. Een an-

dere manier om na te denken over 

een probleem is te tobben. Hierbij 

draaien negatieve gedachten 

steeds in een cirkeltje rond, en 

voor je het weet kun je deze niet 

meer stoppen, en roept elke vraag 

een andere, nog bedreigendere, 

zorg of gedacht op. Erger nog: al dit 

‘nadenken’ brengt ons geen stap verder in de 

richting van een oplossing. Uiteindelijk kan al dit 

getob zelfs leiden tot slapeloosheid en depressie. 

Toch heeft piekeren ook voordelen, ook voor be-

leggers. Doordat we allerlei doemscenario’s de 

revue laten passeren, hebben we het gevoel 

meer controle te hebben op de toekomst. En 

doordat we de gevaren goed voor ogen hebben, 

kunnen we onze strategie (en money manage-

ment) hierop aanpassen. Piekeren wordt echter 

een probleem als we erin doorschieten, en conti-

nu maar blijven denken wat er mis kan gaan. Dit 

roept veel spanning en stress op, 

doordat we ons (of ons geld) con-

tinu bedreigd voelen. 

Hoe kunnen we nu minder pieke-

ren, zonder naïef te worden en de 

risico’s uit het oog te verliezen? 

 

Het verminderen van getob en gepieker 
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Onderdruk het piekeren niet 

Als je probeert niet te piekeren, dan zullen je ge-

dacht al snel (juist) afdwalen naar datgene waar-

over je niet wou piekeren. Plan hierom dus een 

zogeheten ‘piekermoment’ in, bijvoorbeeld ’s och-

tends en ’s avonds een 

kwartier. Stel piekerge-

dachten tijdens de 

beursdag dus uit tot ’s 

avonds, en pieker dan 

voor een vooraf be-

paalde maximale duur. 

Omdat piekeren (in te-

genstelling tot regulier 

nadenken) niet leidt tot het dichterbij komen aan 

een oplossing, is het extra belangrijk om jezelf een 

vaststaande hoeveelheid tijd te geven om te pie-

keren. Zo voorkom je dat je verzand in lang en no-

deloos gepieker. En wellicht dat, door jezelf een 

moment te geven aandacht te besteden aan je 

zorgen, je ook een goed idee krijgt om verande-

ringen in je beleggingsstrategie door te voeren. 

Pieker positief 

Als we piekeren, dan focussen we al snel op onze 

negatieve eigenschappen. Zo kunnen we al snel 

twijfelen aan onze vaardigheden om iets tot een 

goed einde te brengen, of zien we teveel onzeker-

heden tegenover de dingen die we wel goed me-

nen te kunnen. Waak hiervoor, en kijk kritisch 

naar je piekergedachten: zijn je vaardigheden echt 

zo ontoereikend al je denkt? Kun je ook situaties 

bedenken waarin je wel goed bent omgegaan met 

onzekere situaties? Voorkom dat je in een neer-

waartse spiraal terechtkomt waarin je piekeren 

(en zorgen) alleen maar 

toenemen. Kijk ook eens 

naar alle manieren 

waarop een probleem 

goed kan uitpakken. 

Relativeer 

Vooral nadenken over 

de toekomst zorgen 

voor piekeren en stress. Elke dag wordt een be-

legger gebombardeerd met een stortvloed aan 

mediaberichten, de één nog meer schreeuwend 

om aandacht dan de ander. Probeer zoveel moge-

lijk te relativeren, en realiseer je ook dat het der-

gelijke breaking news berichten ook extra worden 

aangedikt om de kijkers of lezers extra geboeid te 

houden. Vraag jezelf af wat er gebeurd als het ge-

vreesde rampscenario gebeurd. Wat betekend dit 

voor je beleggingen? Welke nieuwe kansen zal het 

geven? Welke aandelen staan nog op je kooplijst-

je die je dan wellicht met een mooie korting kunt 

oppikken? Vraag jezelf bij elk antwoord af: ‘nou 

en?’ Dit helpt je om je piekergedachten in per 
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spectief te nemen, en kan je ook helpen hiaten in 

je strategie te vinden (zoals het nemen van min-

der risico). 

Deel je zorgen 

Hoewel je als belegger vaak op eigen houtje be-

slissingen zult moeten maken, betekend dit niet 

dat je ook met je piekergedachten alleen hoeft 

om te gaan. Deel je zorgen met iemand anders, 

een belegger of niet-belegger, en vraag diegene te 

luisteren naar je piekergedachten zonder direct 

een oplossing aan te dragen. Grote kans dat je je 

naderhand opgelucht zult voelen, en je piekerge-

dachten beter in perspectief kunt zien. Voorkom 

dat je als particuliere belegger teveel gevangen 

raakt in je eigen wereldje, vooral als we veel be-

leggingsnieuws opnemen kunnen we nog wel 

eens vergeten dat er nog meer in het leven is. 

Zoek afleiding 

Sporten, bewegen of contact zoeken met andere 

mensen zijn de beste afleidingsmanoeuvres, en 

ook nog eens ontspannend. Doordat je dit nieuwe 

energie geeft, en een vers perspectief op je zor-

gen geeft, kan het erg lonend zijn om afleiding te 

zoeken. Denk je dat je geen tijd hebt voor aflei-

ding, of denk je dat je daar toch niks mee op-

schiet? Dan kun je het nog wel eens het meest 

nodig hebben. 

 

 

Concluderend 

Piekeren kan ertoe leiden dat we verzanden in 

analyses, zonder echt vooruit te komen, en als-

maar minder vertrouwen in een goede afloop te 

hebben. Door stil te staan bij ons piekeren, te er-

kennen dat het niet nuttig is, en om afleiding en 

ontspanning te zoeken valt te voorkomen dat een 

teveel aan zorgen het nemen van concrete acties 

in de weg komt te staan. 
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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/

