
27-03-2021 Ledenspecial  Wachten met sluiten/doorrollen of niet? 

Inleiding 

Het WB stoploss3 niveau is het moment om te bepalen of de positie met verlies wordt gesloten of 

dat een doorrolactie wordt opgezet. Dat laatste heeft alleen zin wanneer er nog voldoende tijd 

binnen de looptijd is. 

Trigger 

Mijn gevoel gaf aan dat het toch wel erg vaak voorkwam dat er gesloten werd dan wel een 

doorrolactie werd opgetuigd. Om er achteraf achter te komen dat het eigenlijk achter niet nodig was 

geweest. Zonde. 

Onderzoek 

Dus hoogste tijd om te onderzoeken. Ik heb hierbij de stand van 5 indicatoren meegewogen om te 

komen tot een voorlopige conclusie. De indicatoren waren:  

1. Stochastics; 

2. Bollinger Band; 

3. Ichimoku; 

4. Toppen/Bodem; 

5. CCI 

Stoch BB Cloud TB CCI Opm.1 Opm.2 Met de BB wetenschap van nu hadden we deze ingenomen?

jan-13 verlies onduidelijkHoezo verlies?

nov-13 overgekochtplakt krs boven neutraal top verlies bovenkant2 x groen, onduidelijke situatie, na 2 dgn wachten is top te zien, verlies had voorkomen kunnen worden/verlies terechtja

jan-14 overgekochtplakt niet krs boven top top verlies bovenkant3 x groen, we hadden 2 dgn mogen wachten op dal, verlies onnodigja

feb-14 oververkochtplakt onderboven! neutraal bodem verlies onderkant3 x groen, we hadden 2 dgn mogen wachten op dal, verlies onnodigja

nov-14 oververkochtplakt onderkrs onder bodem bodem verlies onderkant3 x groen, krs daalt direct na opname, we hadden 2 dagn mogen wachten op dal, verlies onnodig!nee

sep-15 oververkochtplakt onderkrs onder bodem bodem verlies onderkant3 x groen, we hadden 2 dagn mogen wachten op dal, verlies verminderdnee

nov-15 overgekochtplakt krs boven top top verlies bovenkant3 x groen, na 2 dagen wachten is top te zien, verlies had voorkomen kunnen wordenja

jul-16 overgerkocht!plakt krs onder bodem neutraal verlies onderkantgiga gap, onduidelijke situatie, verlies terechtja

jan-17 overgekochtplakt krs boven neutraal top verlies bovenkant2 x groen, onduidelijke situatie, na call schiet krs omhoog, smalle breedte 30 punten, verlies terechtja

mrt-17 neutraal plakt krs boven neutraal neutraal verlies bovenkant3 x neutraal, onduidelijke situatie, verlies terecht? Of blijven zitten met 3 x neutraal?ja

dec-18 oververkochtplakt krs onder neutraal bodem verlies onderkantonduidelijke situatie, verlies terechtja

 

Conclusie 

Deze voorlopige conclusie  luidt dat er op basis van deze indicatoren uit het verleden inderdaad 

voortaan beter 1 of 2 dagen kan worden gewacht. We moeten namelijk 2 dagen wachten op de 

Toppen en Bodem indicator voor een indicatie.  

 

Wij hopen met dit nieuwe inzicht onnodige doorrolacties te voorkomen. 


