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Blijf op de hoogte!
Iedere week maak ik een overzicht waarin ik de belangrijkste zaken van de afgelopen week
samenvat én waarin ik vooruitblik op de aanstaande beursweek.
Ik laat in het overzicht bijvoorbeeld zien hoe 5 belangrijke indices de afgelopen week hebben
gepresteerd, wat de belangrijkste of opmerkelijkste nieuwsberichten zijn en wat het
sentiment over de markt is en of dit (spoedig) zal veranderen.
Daarnaast maak ik in hetzelfde overzicht altijd een analyse van 3 of 4 aandelen. Ik bekijk of
er in de aandelen een patroon zit, ik bekijk of het aandeel op uitbreken staat of ik concludeer
dat het aandeel zojuist is uitgebroken en dat het tijd is om in te stappen. Met andere woorden,
in het overzicht komen geregeld ideale instapmomenten naar voren. Instapmomenten die ik
zelf ook gebruik om mijn trades aan te gaan.
Ik stel het overzicht iedere zondag beschikbaar zodat traders altijd met een frisse blik de
nieuwe beursweek tegemoet kunnen gaan. Ik doe dit in de vorm van een nieuwsbrief én ik
plaats het overzicht op social media.
Zorg dat je deze waardevolle informatie niet misloopt!
Meld je via de website www.syndicaet.nl gratis aan voor de wekelijkse nieuwsbrief;
Of volg mij op Instagram (@the.syndicaet) of Facebook (@syndicaet) om niets te missen.
De Instagrampagina is enorm waardevol. Regelmatig plaats ik een story waarin ik laat zien
dat ik een aandeel heb gekocht, voor welke prijs en om welke reden. Vervolgens laat ik het
ook zien wanneer ik een aandeel verkoop, waarom en wat voor rendement het mij heeft
opgeleverd. Daarnaast post ik regelmatig motivationele content om jou met beide ogen op je
doel gericht te houden en houd ik je op de hoogte van interessante marktbewegingen en de
nieuwe parels op de beurs. Genoeg reden om een kijkje te nemen op @the.syndicaet en te
beginnen met volgen.

Trade ook samen met mij mee!
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Inleiding

Ik vroeg mezelf af: bestaat er een manier om consequent meer dan 10% rendement per jaar
te behalen? Ik was het namelijk zat om zonder plan te beleggen in aandelen.
Ik investeerde al in aandelen, maar ik deed dit nooit met een plan of een strategie. Ik deed
maar wat. Ik hoorde een interessant nieuwtje of een bekende gaf me een goede tip en op
basis daarvan kocht ik dan een aandeel. Ik keek amper of ik een goede prijs betaalde voor
het aandeel. Bovendien kocht ik het aandeel, maar ik had geen idee wanneer of voor welke
prijs ik het weer zou moeten verkopen. Ik heb ook nog geprobeerd om aandelen te kopen op
hun dieptepunt en weer te verkopen op het hoogtepunt, maar ook deze tactiek leverde mij
weinig op. Dat is namelijk onmogelijk. Wat is namelijk het dieptepunt? En wat is het
hoogtepunt? Dit is van tevoren onmogelijk te voorspellen. Dit alles leidde ertoe dat mijn
rendementen nagenoeg volledig willekeurig waren. Sterker nog, ik leed vaker verlies dan ik
nu eigenlijk zou willen toegeven. Daar moest verandering in komen. Ik had een plan nodig.
Ik wilde een werkende strategie, en snel. Want elke dag dat ik niet volgens een strategie
handelde was ik geld aan het weggooien. Ik ging op onderzoek uit en ik dook de literatuur
in. Ik heb bijvoorbeeld boeken gelezen over lange termijnbeleggen en over daytrading, maar
geen van beide strategieën paste genoeg bij mijn wensen. Ik wilde snellere rendementen
behalen dan doorgaans mogelijk is met lange termijnbeleggen, maar ik wilde daarvoor niet
fulltime naar mijn beeldscherm hoeven kijken om de markt in de gaten te houden. Lange
termijnbeleggen ging mij te langzaam en daytrading was te arbeidsintensief. Ik was op zoek
naar een middenweg, namelijk, met een besteding van slechts een paar minuten per dag toch
eindigen met een mooi rendement aan het eind van het jaar.
Mijn oog viel op een strategie waarbij je inspeelt op trends in de markt. Je bekijkt alleen de
grafiek van een aandeel en daar maak je een analyse van. Je onderzoekt in wat voor trend de
markt of een aandeel zit en je lift net zo lang mee op die trends totdat deze zich omkeert. Ik
besloot dieper in deze strategie te duiken. Er bestond helaas geen boek dat me precies

uitlegde wat ik moest doen en vooral, hoe ik het moest doen. Ik kon geen kant-en-klaar
stappenplan vinden dat mij aan de hand nam bij aanleren van deze methode. Ik heb daarom
informatie uit verschillende boeken gebundeld en ontwikkeld tot een eigen werkbare
strategie. De strategie levert mij de juiste aankoopmomenten én de juiste verkoopmomenten
op. Ik bekijk nu een grafiek en ik weet meteen wat ik moet doen. Het onderzoeken van trends
kost mij nu dagelijks niet langer dan 5 minuten. Bovendien heb ik mijn jaarlijkse rendement
flink weten te verhogen tot minimaal 10% per jaar, in zowel goede als slechte tijden.
Ik heb de strategie initieel voor mezelf ontwikkeld. Ik wilde alle informatie en stappen op
één plaats hebben zodat ik het kon raadplegen wanneer ik het nodig had. Van daaruit ben ik
het daadwerkelijk gaan doorontwikkelen tot een boek. Ik wilde mijn methode ook aan
anderen leren. Mijn methode functioneerde te goed om het alleen voor mezelf te houden. Ik
heb daarom geprobeerd het boek zo te schrijven dat iedereen kan leren wat ik doe en ook
eenvoudig succes kan behalen op de aandelenmarkt.
Ik heb het boek zodanig opgebouwd dat het niet alleen voor ervaren beleggers te begrijpen
is. Ook startende investeerders moeten zich na het lezen van dit boek op de aandelenmarkt
goed uit de voeten kunnen. Ik heb het boek opgedeeld in drie delen. Het eerste deel is vrij
algemeen. Hierin leg ik de basis uit van handelen in aandelen (hoofdstuk 1), van trendtrading,
van het maken van een technische analyse (hoofdstuk 2) en hoe je een technische analyse
kunt maken van de algemene markt (hoofdstuk 3). In deel 2 gaan we de stof daadwerkelijk
toepassen op individuele aandelen. In dit deel kijken we naar de grafieken van aandelen om
daarvan een technische analyse te maken. Aan de hand van deze analyses kunnen wij
aankoopmomenten (hoofdstuk 4) en verkoopmomenten (hoofdstuk 5) bepalen. Het derde en
laatste deel heb ik gewijd aan het beschrijven hoe je je emoties onder controle kunt houden
tijdens het traden (hoofdstuk 6) en het aanreiken van de strategie in een compleet stappenplan
(hoofdstuk 7). Tenslotte heb ik aan ieder hoofdstuk een bonusgedeelte toegevoegd om jou
extra interessante inzichten te geven in de aandelenmarkt of juist om zaken te bespreken die
niet op een andere plaats pasten.
Het gehele boek is in principe één lange opbouw richting de strategie zoals ik die in het
laatste hoofdstuk presenteer. Ieder hoofdstuk is een belangrijke stap in de richting van het
op een juiste manier aanleren van de strategie. Ik wil je daarom vragen om de hoofdstukken
zorgvuldig te besturen voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat met de strategie. Ik heb in
het verleden zeker fouten gemaakt en ik zou het zonde vinden als jij deze ook zou maken.
Het is nu mijn taak om deze fouten bij jou te voorkomen. Ik ga er alles aan doen om van jou
een succesvolle trendtrader te maken. Ben jij er klaar voor?

