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Ofschoon 2017 nog niet over is, zijn veel voorspellingen uit het boek van 

2017 al uitgekomen. Een aantal van die voorspellingen zetten we op 31 juli 

hieronder op een rij. Een uitgebreidere lijst wordt bijgehouden op 

markettiming.nl. Onthoud dat deze prognoses in oktober-november 2016 

geschreven werden en medio december in boekvorm uitkwamen, lang 

voordat 2017 op gang kwam. 

 

Economische en marktprognoses voor 2017  

(gemaakt vóór 1 december 2016) 

 De Federal Reserve Board en Rentes: Ik vermoed dat de Fed eerst gaat verkrappen vanwege 

inflatiedruk en het verlangen naar normaliteit, om daarna de teugels weer wat te laten vieren 

omdat het bang is dat de verkrapping bijdraagt aan economische teruggang. De Fed heeft sinds het 

boek werd geschreven zijn kortetermijnrentes driemaal verhoogd (december, maart en juni). Maar 

na de rentestap in juni heeft de Fed zijn zorgen geuit over de achterblijvende inflatie en de tragere 

economie wat hen ruimte geeft voor een pauze in te lassen in het renteverhogingsbeleid. 

 

 T-Notes: Treasuries (T-Bonds en T-Notes) bevinden zich waarschijnlijk in nieuwe bearmarkten die 2-

5 jaar zullen duren. Er is nu forse weerstand tussen 129 en 134. Handelaren en investeerders wordt 

geadviseerd dit jaar bearish strategieën aan te nemen, alle stijgingen te verkopen die onder 129-134 

blijven (of hun obligatieportefeuilles af te dekken). T-Notes bereikten hun hoogste punt tot dusver 

op 127/17, op 14 juni, de dag van Fed’s derde rentestap na 1 december 2016.  

 

 De aandelenmarkt en DJIA: Langetermijncycli in VS-aandelen zijn nog in hun bullishe fase nu 2016 

ten einde loopt en 2017 begint. Daarom verwachten we weer nieuwe hoogtepunten. Er zijn wat 

periodes die extreem wisselvallig kunnen zijn, zoals 22 februari-21 april, 19 mei-16 juni, 17 juli-25 

augustus… Eind juli zet de DJIA nieuwe all-time highs boven 21.900. daarvoor werden nieuwe 

records gezet op 1 maart en 19-20 juni, de handelsdag na 16 juni.  

 

 AEX-index (door Irma Schogt, MMTA-afgestudeerde): Met de reeks van planetaire aspecten die in het 

verleden vaak met toppen in de AEX correspondeerden, die nu in de dalende (inflatiegecorrigeerde) 

tendens van lange termijn plaatsvinden, zijn stijgingen die een of meerdere weerstanden overtreffen 

mogelijk in 2017, misschien zelfs van 510,55… vooral tot de zomer. De AEX begon het jaar op 481 en 

steeg naar het hoogste punt (tot dusver in augustus 2017) van 537,84 op 9 mei 2017.   

 

 Goud: Uitgaande van deze markettimingparameters kunnen handelaren uitkijken naar een 

mogelijkheid om opnieuw Goud en Zilver te kopen tussen november 2016 en februari 2017… Het 

belang van het steunniveau van 1200 zien we in zowel de maand- als weekgrafiek van Goud… Het is 

mogelijk dat de correctie in Goud en Zilver voortduurt tot in de periode dat Venus retrograde gaat 

van 4 maart tot 15 april 2017. Na het schrijven van het boek in november 2016 maakte Goud 15 

december 2016 op 1124 zijn laagtepunt. Daarna steeg het naar 1265 voordat het terugkwam tot 11 
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maart 1194,50 onder Venus retrograde. Na een test van 1300 kwam Goud weer omlaag en terug 

naar 1204 op 10 juli, het belang van de 1200 demonstrerend in 2017.  

 

 U.S. Dollar: … zal de US-dollar binnen 6 maanden na januari 2017 pieken, wanneer de nieuwe 

termijn van een Republikeinse president aanvangt. Met de US-dollarstijging De top was precies op 

tijd met de dollarstijging tot 103,82, het hoogste punt in 14 jaar.  

 

 Britse Pond (door Ulric Aspegrén, MMTA-afgestudeerde): uitgaand van het perspectief van de 16- 

en 8-jaarscycli, lijkt het erop dat de low van7 oktober een geldige kandidaat is voor de 

langetermijnbodem… Zodra de bodem is bereikt, verwachten we dat het Britse Pond naar de top 

van de volgende 16-jaarscyclus zal stijgen. De 1,1450-laagte van 7 oktober 2016 heeft stand 

gehouden. Nu dit op 31 juli geschreven wordt is het de 1,3200 aan het testen, het hoogste punt 

sinds de Brexitstemming.  

 

 Sojabonen (door Kat Powell, MMTA-afgestudeerde): Technische tellingen van cycli ondersteunen 

de voltooiing van de grotere 16-jaarscyclus in november 2015. … Met betrekking tot Raymond 

Merriman kunnen we ontdekken dat de prijsontwikkeling de lijn vasthoudt die hij aangaf in 

Financiële  Vooruitzichten 2015: Voor nu is onze verwachting dat Sojabonen verhandeld zullen 

worden tussen 800-900 aan de lage kant, en 1100-1350 aan de hoge kant. De low dit jaar was 23 

juni: $9,00 per schepel en de high tot dusver 18 januari op $10,80, maar het loopt op het moment 

van schrijven weer op naar dat gebied.  

 

 Tarwe (door Mark Shtayerman en Izabella Suleymanova, MMTA-afgestudeerden): Het is mogelijk 

dat de 42-maandslow plaats zal vinden in december 2016 wanneer Jupiter zijn eerste afnemende 

vierkant vormt met Pluto, en zodoende een verbinding legt van Pluto naar Uranus,  in een krachtig 

kardinaal T-vierkant. Tarwe zette een dubbele bodem neer op 1 december 2016 met $3,69 per 

schepel. Het hoogste in 2017 was tot dusver 556 van 5 juli. 

 

 Ruwe Olie (door Nitin Bhandari, MMTA-afgestudeerde): De middelste van de drie passages van de 

oppositie tussen Jupiter en Uranus zal plaatsvinden op 2 maart 2017. Maart 2017 is heel interessant 

omdat er ook veel andere krachtige geokosmische patronen aanwezig zijn. De tweede passage van 

het afnemend vierkant tussen Jupiter en Pluto vindt plaats op 30 maart. Dit is een belangrijk aspect, 

dat zou kunnen leiden tot grillige prijsschommelingen. Na een dubbele tophoogte voor het jaar tot 

dusver op 23 februari (minder dan een week voor maart) tegen $55 per vat, doken olieprijzen in 

maart scherp omlaag. De feitelijke top van het jaar was 3 januari, exact op een in het boek gegeven 

cruciale omkeerdatum (CRD).  

 

Er werden meer accurate beschrijvingen voor de financiële markten en wereldgebeurtenissen gegeven in 

het boek Financiële Vooruitzichten 2017 en in Markettiming’s abonnementsnieuwsbrieven dan we hier 

kunnen vermelden. Dit geeft en idee van de kwaliteit van het advies in het komende boek Financiële 

Vooruitzichten 2018, en de SMT Cyclus Nieuwsbrieven. 

  

http://www.markettiming.nl/nl/producten/smt-cyclus-nieuwsbrief
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Voorbeelden van voorspellingen voor wereld en landen 

 Tussen 25 mei en 3 juni, kan er ook een breuk ontstaan tussen twee naties, dankzij wereldleiders, als 
gevolg van een inbreuk op een overeenkomst. De emoties zijn rauw, en beledigingen worden snel uit 
hun context getrokken. Op 1 juni trok Donald Trump zich terug uit het Parijs-klimaatakkoord een 
golf van emotionele aanslagen tegen de VS en hemzelf als gevolg had. 

 De eerste helft van het jaar wees op: Brazilië en Turkije als  regio’s die het meest kwetsbaar zijn voor 
oproeren die het bestaande leiderschap omverwerpen. Erdogan van Turkije won een bestreden 
verkiezing die hem leidinggevende macht gaf over Turkije en President Michael Temer staat een 
afzettingsproces te wachten als resultaat van omkoopbeschuldigingen in Brazilië. Voormalig 
president Lula da Silva werd schuldig bevonden van corruptie en werd in juli 2017 veroordeeld tot 
10 jaar  gevangenschap. 

 In 2017 zal opnieuw een kardinaal T-vierkant gebeuren (als in 2010, 2011 en…) …  betekent een 
toename van gevaar voor het menselijke leven… door acties van terroristische groeperingen… Dit 
jaar kende tot dusver terroristische activiteiten in Londen, Engeland, Iraq, Frankrijk en de VS. 

 Uit het boek Financiële Vooruitzichten 2016, geschreven in november 2015 voor de verkiezingen in 
november 2016, die betrekking hebben op 2017:… als dhr. Trump wordt gekozen als president, is 
het extreem waarschijnlijk dat de VS op oorlog afstevent, en waarschijnlijk al tijdens de eerste 
maanden van zijn presidentschap. Hij begon zijn ambt op 20 januari 2017. Op de 77e dag, op 7 april, 
bombardeerde hij Syrië. Een week later, liet hij in Afghanistan de MOAB – “moeder van alle 
bommen” – vallen.  

 Saturnus zal door 19-22° Boogschutter trekken van 18 december 2016 tot en met 3 oktober 2017, in 
directe oppositie met de geboorte-Mars van de VS, en in een vierkant met Neptunus. De VS 
bevinden zich zodoende in een periode waarin zij iets willen doen (actie ondernemen) maar anderen 
willen dit dwarsbomen, uitstellen of compleet stoppen. Omdat Neptunus erbij betrokken is komen er 
minachtende beschuldigingen naar voren die ervoor zorgen dat de VS in de ogen van de wereld 
overkomen als zwak en principeloos. Deze toespelingen zijn gênant, ze gooien olie op het vuur van 
een heksenjacht en kunnen eventueel de reputatie van het land en de leiders ervan beschadigen. De 
vastbeslotenheid  van de Democraten om een samenspanning te vinden tussen Donald Trump en 
de Russen als reden om hem af te zetten is door Trump zelf een “heksenjacht” genoemd. Op het 
moment dat dit in juli geschreven wordt, komt er nieuwe informatie naar voren die de Trump-
familie en/of -campagneteam in verband brengt met de Russen over mogelijke inmenging in de 
presidentsverkiezingen van 2016. 

 Als het doel is om ISIS of andere terroristische groeperingen die door de positie van Pluto in het 
midden van de oppositie tussen Jupiter en Uranus worden aangegeven uit te schakelen, dan zij dat 
zo. Het is mogelijk.  Onder Jupiter in Weegschaal heeft de wereldsamenwerking tegen ISIS rond 
medio 2017 hun status aanzienlijk verminderd. 

 Gezien het feit dat Saturnus in transit zich in Boogschutter bevindt, het teken van het buitenland, en 
Mars zich bevindt in het negende huis van de VS-horoscoop, wat ook te maken heeft met het 
buitenland, kan deze beslissing te maken hebben met nieuwe wetten, die de bedoeling hebben de 
illegale immigratie een halt toe te roepen (18 december 2016 – 3 oktober 2017). … Het kan gaan om 
een combinatie van deze dingen, die men allemaal wil uitvoeren, maar die kunnen worden 
gedwarsboomd door diegenen die protesteren tegen de acties die de leiders van de VS voorstaan. 
President Trumps beslissing om mensen uit bepaalde landen in het Midden-Oosten en Afrika te 
bannen was impopulair en werd in de eerste helft van 2017 door enige rechtbanken geblokkeerd. 
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Natuurlijk waren veel van de Cruciale Omkeerdata van 2017 weer zeer belangwekkend. Verscheidene 

vielen al samen met de hoogte- en laagtepunten in markten, zoals in de US-dollar, Euro, Goud, Zilver en 

Ruwe Olie. 

 
 
 
 BESTEL HET FINANCIËLE VOORUITZICHTENBOEK VOOR VOLGEND JAAR NU METEEN!  
Bestellen doet u hier >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Dit boek biedt een toegevoegde waarde die nergens anders te vinden is.’ 

Dhr. G. Hoving, Belastingadviseur 

http://www.markettiming.nl/nl/producten/financiele-vooruitzichten-2018
http://www.uw-belastingadvies.nl/

