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Inleiding 
 
Market Timing Digest draaidata scoren uitstekend  
Van november 2008 – januari 2010 was 90% van onze draaidata binnen 3 handelsdagen van 
omslagen van minstens 4% accuraat. 82,5% viel binnen 2 handelsdagen samen met een 
omkering. Market Timing Digest draaidata gaven bovendien de meest significante toppen en 
dalen in de S&P aan. U leest in dit nummer welke financieel astrologen daar aan hebben 
bijgedragen.  
 
Market Timing Digest analistenteam breidt weer uit 

Deze maand stellen wij u graag voor aan nog een nieuwe deelnemer, Elmer 
Hogervorst  Elmer maakt net als de nieuwe analist die zich vorige maand nog 
aansloot bij ons team van financieel astrologen, ook deel uit van het 
analistenteam van GannTrader.NL. Elmer schrijft elke 2 weken 'De Zon, de 
Maan en Uw Beleggingen', een analyserapport voor zogenaamde 
Swingtraders: traders die willen profiteren van korte bewegingen van 
gemiddeld 2 weken. Analist Elmer Hogervorst heeft zich gespecialiseerd in 
een beleggingstechniek van Robert Taylor die gebaseerd is op de 

zwaartekracht. Zwaartekracht varieert en wordt bepaald door de 'krachten' van de Zon en 
Maan. 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.  
 
Elmer combineert diverse technieken waarmee hij betrouwbare draaipunten in de diverse 
markten kan berekenen. Voor beleggers 
die kijken naar korte termijn 
koersbewegingen in de AEX, DAX, 
S&P500, China, Hang Seng,Goud, 
Zilver, Obligaties en Euro/Dollar.  
Met deze uitbreiding telt ons 
analistenteam nu twaalf leden, die in 
Market Timing Digest samenkomen om 
u maandelijks een afgewogen financieel astrologische vooruitblik op de markten te 
verstrekken. 
 
Vooruitblik op de markten in maart in één oogopslag:  
 
- Aandelen: Koop tijdens daling in maart-april om long te zijn voor de temperaturen en 
beurzen oplopen   
- Goud: De analisten kiezen de veilige kant en zijn overwegend bullish voor goud. dalingen 
zijn koopkansen. 
 - Euro/dollar:  De euro kan in maart misschien nog (even?) wat naar boven corrigeren 
voordat het valutapaar weer verder daalt. 
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Disclaimer  

Vanwege de tijd die ervoor nodig is om de informatie te publiceren en te verzenden, kan het 
voorkomen dat de mening van analisten nog voor de uitgiftedatum is gewijzigd.  

Iedere financiële astroloog heeft zo zijn eigen kijk op de beurzen, haalt andere historische 
overeenkomsten aan in vergelijking met de naderende astrologische aspecten. Voor een 
completer beeld van de visies van de analisten, raadplege u hun betreffende websites die u in 
Market Timing Digest steeds als verwijzing aantreft. 
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Terugblik & Vooruitblik  

De vorige maand in cijfers  
 
Amerika:  
Beurs Eind januari  Eind februari Resultaat 
Nasdaq Composite 2147.35 2238.26 +4.23% 
Braziliaanse 
Bovespa 65402 

66503 
+1.68% 

Dow Jones 10067.33 10272.29 +2.04% 
S&P 500 index 1073.87 1104.49 2.85% 
Oceanië: 
Beurs Eind januari  Eind februari Resultaat 
Japanse Nikkei 10198.04 10126.03 -0.71% 
Hang Seng  
Hong Kong 

20121.99 20662.84 
+2.69% 

Australië, Sydney 4596.9 4651.10 +1.18% 
EUROPA: 
Beurs Eind januari  Eind februari Resultaat 
Duitse DAX 5608.79 5598.46 -0.18% 
Franse Cac 40 3739.46 3708.80 -0.82% 
De Nederlandse 
AEX 

327.9 317.74 
-3.10% 

Zwitserse SMI 
Index 

6440.72 6710.99 
+4.20% 

 

Terugblik naar vorige maand  
 
De terugblik op februari levert een gemengd beeld op: zeven beurzen stegen ten opzichte van 
het slot van de maand ervoor, vier daalden. De Europeanen moesten in de Duitse DAX, 
Franse CAC 40 en vooral Nederlandse AEX een stapje terugdoen, alleen Zwitserland deed het 
met een fraaie plus van 4,20 procent goed. Het Amerikaanse deel van de wereld staat er trots 
met groene cijfers bij. Oceanië was het de tot eind 2009 aller-slechtst presterende Japanse 
Nikkei die als enige in ons rijtje een minnetje liet zien, Hong Kong en Australië stegen in 
februari.  
 
Een kijk alleen op de stand van de beurzen op het einde van de afgelopen maanden geeft een 
beeld, maar geen totaalbeeld. In de maand februari hebben veel beurzen aan het begin van de 
maand op of rond Market Timing Digest keerdatum 5 februari een dal gezet.  
Laten we eens kijken hoeveel de beurzen zijn gestegen vanaf dat dal, dat geeft een beter beeld 
van de tot nu toe getoonde opwaartse stuwkracht van die markten. 
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Hierboven: de grootste groeiers op maand – op maand basis:de Zwitserse SMI Index en de 
Nasdaq Composite. Beide vertonen een duidelijke low en dalfase, de Nasdaq op vrijdag 5 
februari en de Zwitserse SMI Index op maandag  8 februari. Beide zijn ook weer boven het 
25-daags Voortschrijdend Gemiddelde uitgekomen, een bullish teken. 
 
Het dal in februari en de stijging daaruit tot het eind van de maand: 
Nasdaq Composite  6.58 % 
Braziliaanse Bovespa 8,42 % 
Dow Jones   4,45% 
S&P 500   5,74 % 
 
Japanse Nikkei  2,62 % 
Hong Kong HS  6,38% 
Austr. Sydney Index 3,74 % 
 
Duitse DAX   3,05 % 
Franse CAC 40 4,59 % 
Nederlandse AEX  2,11 % 
Zwitserse SMI  7,54 %  
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De Braziliaanse Bovespa die van maand op maand nog een schamele 1.68% winst liet 
optekenen, komt hier als winnaar “uit het dal terugkomen” naar voren. Brazilië was ook de 
index die vanaf het dal in maart 2009 de grootste winst optekende, zowel in dalingsherstel als 
in echte harde cijfers. De Nasdaq is een goede tweede in het Amerikaanse deel. Hong Kong is 
de krachtigste beurs die we in Oceanië volgen en de Zwitserse SMI de krachtigste beurs in 
Europa. Het zal mogelijk mede met de crisissituatie te maken hebben dat Zwitserland dat van 
oudsher als vluchthaven gold nu weer aan belangstelling wint ten opzichte van de andere 
Europese landen. De Nederlandse AEX komt hier als de zwaktse Europese schakel naar 
voren. De AEX is de kleinste beurs in ons rijtje. Nederland stond in 2009 nog wel als 7de land 
op de ranglijst van ’s werelds rijkste landen genoteerd, maar het land is sterk afhankelijk van 
export en winst uit banken, waar de teruggang het sterkst is. De index heeft ook op Japan na 
in 2009 het kleinste herstel van de voorafgaande daling laten zien en heeft nog veel in te halen 
om met de rest van de indices op koers te komen.  
 

‘Nieuwe zeepbel lijkt nu geboren’  
Uit: Brains & Analysis door Jan van Gemeren*  
 
 
“Nu recent is gebleken is dat grote financiële 
instellingen overheden (o.a. Griekenland)  in de 
wurggreep hielden met hun speculatieve 
speeltjes (derivaten), en dus zich op dat gebied 
even gedeisd moeten houden (valt het u ook op 
dat er geen officiële onderzoeken worden 
ingesteld naar deze illegale praktijken?), lijkt 
het speculatie speelveld van de grote financiële 
partijen zich weer te verplaatsen naar de 
aandelen- en grondstoffenmarkten. De FED 
financiert tot eind 2011 via gratis geld de 
‘gokjes’ van de grote financiële instellingen en 
dat zal voor lange tijd een opdrijvend effect 
moeten hebben op de financiële markten. 
  
Een van de lessen van de lage rente politiek in het begin dit decennium was de 
vastgoedzeepbel. Een nieuwe zeepbel lijkt nu geboren. De FED gaat net zoals toen voor het 
korte termijn succes door een gratis geld politiek. Over enige jaren krijgt de belastingbetaler 
weer de rekening gepresenteerd als de nieuwe zeepbel uiteenspat maar voorlopig zullen de 
beurzen weer blijven drijven dankzij de reddingsboei van de FED.” Jan van Gemeren  
 
 
*)  http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575&product_id=1   
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Overzicht van dalingen van meer dan 10 punten in het consumentenvertrouwen, en koersdalingen van 
de S&P 500, uit  Brains & Analysis, Jan van Gemeren* 

 

 
 “Aandelenmarkten presteren doorgaans niet goed te na een daling van het 
consumentenvertrouwen van meer dan 10 punten (wat trouwens maar 21 keer voorkwam 
sinds 1977). Zoals uit de tabel blijkt is het gemiddelde rendement van de S&P 500 in die 
maand -1.31%, met nog eens dezelfde daling de maand erop.” 
 
*)  http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575&product_id=1   
 

Vooruitblik op maart 2010 
Dharmik Team1  

”Voor maart 2010 verwachten wij wel wat opwaarts marktgedrag. Afgelopen maand zagen 
we dat onze 9.900 steun de daling tegenhield. In maart zien we de Dow Jones hierboven. 
Sterke weerstand ligt op 10.540 en 10.700. Het valt te verwachten dat er gepoogd wordt deze 
niveaus op te zoeken en te breken.”  
 
GannTrader Jan van Gemeren2 
“Er is een redelijke kans dat de SPX begin deze week een nieuw topje (1120?) zal maken 
maar gezien de dalende cyclische krachten sterker worden verwacht ik dat deze opleving maar 
kort zal duren. Het lijkt raadzaam om te wachten tot rond 14 maart (cyclusbodem) en 
afhankelijk van de technische status van de markt op dat moment pas tot actie over te gaan.” 
 

1. http://www.futureanalyzer.com/ 
2. http://www.ganntrader.nl/ 



 

Copyright © Schogt Market Timing, The Netherlands, 2010 7 

 
 
Robert Hitt3 

Ik kijk naar de uitdovende herstelstijging omdat het aantal "positievelingen" nog deze week 
opdroogt. Als Mercurius en Jupiter samenkomen dan verwacht ik dat dit een situatie creëert 
waarin ergens 7- 11 maart een overduidelijk gevaar dat eerder genegeerd werd de boel omlaag 
stuurt. Dat blijkt dan enkel een correctie van de neergang naar het SPX 1050 gebied dus 
wordt het een ‘fibbo’ van de stijging met 1075 als interessante plek om met een 
uitkoopmentaliteit naar te gaan kijken voor een laagte rond de 11de.  
 
Later in maart komt Uranus erbij en dat kan een onrustige stemming teweeg brengen en kan 
nog een daling niet worden uitgesloten... rond de 21ste ziet er interessant uit voor een laagte.  
  
De astro in april is het begin van veel maanden van systematische problemen en ik verwacht 
dat BELASTINGINKOMSTEN voor en na 15 april nog een heikel punt worden. Dit 
probleem schijnt nu nog niet ingeprijsd te zijn. Ik verwacht dat voor er wat regels veranderd 
worden om voor de belastingdatum 15 april de aandelen omhoog te helpen, wat op zijn beurt 
de belastinginkomsten weer laat stijgen.”  
 
Elmer Hogervorst4 

“Analyses  voor de rest van de maand  zeggen dat we de rest van de maand overwegend gaan 
dalen. Van di 9- vr 12 maart dalen, van ma 15- vr 19 maart dalen, van ma 22 - do 25 maart 
dalen en nog omlaag op maandag/dinsdag 29-30 maart.” 
 
Victor Ledeboer 5 
 “Vanaf 7 tot en met 19 - 22 maart  bearish. De vervolgfase zou extreem bearish moeten zijn. 
Of de val echt zo groot wordt betwijfel ik. We houden vast aan het koersdoel 281.”  
 
Raymond Merriman 6 

 “Wat we in de gaten moeten houden is of een daling in maart de laagtes van 5 februari test of 
uitneemt. Als die laagtes blijven staan dan is de aandelenmarkt er helemaal klaar voor om in 
de komende 6 maanden nieuwe jaarhoogtes te bereiken en misschien zelfs nieuwe 
allerhoogste koersen ooit. Want Jupiter en Uranus beginnen binnen de invloedsorb te komen 
van hun conjunctie in Ram eind mei – begin juni. Dit kan overeenkomen met een zeepbel, of 
een blow-off, waarin financiële markten, waaronder aandelen, in prijs kunnen verdubbelen.” 
 
Gaby Mittelman 7 

“… voor dit moment denk ik dat de Dow boven de 10800 komt of zelfs hoger. Het is weer 
stierentijd.” 
 
 
 

3. http://www.astroecon.com/8thhousesun/index8thhousesun.htm 
4. http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id   

5. http://www.decyclusanalist.nl 
6. http://www.markettiming.nl/nl_products/se_weekly.php 

7. http://www.astroworld.co.il/default.asp?iID=LLDFG 
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Grace Morris 8 

Grace noemt niet zo zeer de maand maart in haar overwegingen, maar zegt over 2010 
enerzijds dat het ‘t slechtste jaar voor aandelen in de presidentscyclus is maar dat Jupiter en 
Uranus (conjunct vanaf 6 juni) de boel omhoog willen trekken en dat nieuwe fondsen die dan 
opgericht worden vanwege hun groeipotenties enorm interessant kunnen zijn. En:  
“… het is waarschijnlijk dat als de markt meer dan 10% daalt, dat  er meer fiscaal 
gestimuleerd wordt en er meer geld wordt gedrukt om de aandelenprijzen te ondersteunen 
Wees erop voorbereid en houd uw lijst van aandelen om in de gaten te houden actueel want 
2010 kan  een geweldige koopkans zijn.” 
 
Ted Phillips9:  

"De aandelenindices zetten 5 februari, tijdens het Jupiter sextiel Pluto aspect, na een minimale 
correctie een bodem.  Ik ben deze maand neutraal tenzij de januari hoogtes in de S&P op 1150 
nog kunnen worden uitgenomen. Als de prijzen niet onder 1044 kunnen komen dan blijft de 
S&P hangen in een trading range.” 
 
Markus Rose 10 

“Ik ben momenteel een bear voor zowel goud als aandelen maar ik ben van plan om 3 of 4 
maart te switchen naar LONG in beide markten.  12 maart wordt weer een top in 
aandelenindices, olie en goud. 22 maart een dal voor euro en aandelen… Alles bij elkaar denk 
ik nu dat aandelen in een uptrend zijn die tot na 22 maart aanhoudt.” 
 
Barry Rosen 11 

“…er piekt 28 februari nóg een valse optimismecyclus maar die kan aanhouden tot 15 maart. 
In die cyclus is ere en neiging om harde feiten te ontkennen en de markten hoe dan ook hoger 
te duwen.  Doorgaans komt de piek in de markten 1-2 dagen na het exacte energiepunt wat 
rond 1 maart ligt – en we denken dat dit een belangrijke hoogte wordt voor goud, olie en 
aandelen. ---  
Er doen veel scenario’s de ronde maar we denken dat we nog steeds tussen nu en april een 
correctie gaan krijgen vanaf het 1150 gebied. (…)  Er is nog een grote 5-wave omlaag nodig 
die waarschijnlijk de 1000 sloopt op weg naar 7-12 april. Als S&P eerst onder 1077 geraakt 
dan zien we voor 8 maart  alleen nog maar een iets lagere top.” 
 
Tjerk Spriensma12 
Voor de lange termijn is de trend omhoog van de LTD6 naar de LTD7 rond eind juni. Alleen 
als we onder de lichtgroene lijn komen, zal de MLTD14-15/LTD5-6 nog worden verplaatst. 
Dit zou eventueel in april nog kunnen gebeuren.” 
 

8. . http://www.astroeconomics.com/ 
9. http://www.astroadvisor.com/ 

10. http://www.rosecast.com  
11..http://www.fortucast.com 

12. http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-
redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id=2  

 

Conclusie 
 
Het is een gekleurd beeld dat deze maand wordt afgegeven. Afhankelijk van hun eigen 
persoonlijke perceptie, legt de een de nadruk meer op de dalingskans in maart, is de ander 
grosso modo neutraal en kijkt de rest uit naar mogelijke koopkansen. De onderliggende lange 
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termijntoon is bij de meerderheid wel positief. Alles samenvattend zou ik willen zeggen tegen 
beleggers: let goed op in maart (misschien april) voor mogelijke koopkansen. De markt is rijp 
voor een correctie, wordt een milde die boven de februarilaagtes blijft, stap dan in. Blijkt het 
een minder milde, onder de februariniveaus, dan kan er eventueel zelfs nog lager bijgekocht 
worden. Voorjaar en zomer 2010 belooft veel goeds voor de markten, het komt eraan.  

Draaidata 
 
Draaidata boeken uitstekende resultaten 
Van november 2008 t/m januari 2010 heeft Market Timing Digest vooraf 40 
draaidata gepubliceerd, op basis van de gegevens die de deelnemende 
financieel astrologen aan ons hebben aangeleverd. 36 van de door ons daaruit 
gefilterde draaidata kwamen met een marktdraaiing overeenkomend met een 
top of dal van minstens 4% overeen, ofwel   
90% overeenkomst binnen 3 handelsdagen. 82,5% van alle draaidata viel gelijk met een top of 
dal binnen 2 handelsdagen. Negen data gaven precies de juiste dag aan, dertien binnen 1 dag 
tien binnen 2 dagen en vier binnen 3 dagen.  
 
Draaidata geven meest significante beursdraaiingen aan 
De opvallendste keerdagen in het jaar waren: 6 januari 2009 het laatste topje voor de bijna 30 
procent daling naar: 6 maart 2009. Daarna vielen in de tot januari 2010 stijgende markt, 
vooral de dalen in juli en november op.  
De hoogste koers werd in januari 2010 gezet en dit was een Market Timing Digest draaidatum 
met slechts een handelsdag afwijking. Deze datum is tot stand gekomen met gebruikmaking 
van de data genoemd door Barry Rosen, Gaby Mittelman, Ted Phillips, Victor Ledeboer en 
Ray Merriman.  
De laagte van het jaar, 6 maart in de S&P, was een draaidatum met slechts 1 dag verschil. 
Hadden we de Europese beurzen als maatstaf genomen dan was deze datum voor hen exact 
geweest. Deze datum is tot stand gekomen met gebruikmaking van de data genoemd door Ted 
Phillips, Victor Ledeboer, Ray Merriman. In maart 2009, toen de financiële media uiterst 
negatief waren over de markten zeiden wij bovendien: “Maart biedt ruimte en mogelijkheid 
voor een herstel, daar zijn de meeste analisten het wel over eens. Men kijkt vanaf het begin 
van de maand naar tekenen van een bodem.”  
Januari 2009 werd nog een laatste top gezet op 6 januari, wij stelden de draaidatum op 5 
januari met gebruikmaking van de gegevens van Gaby Mittelman en Ted Phillips.  
Juli 2009 leverde een instapkans op 8 juli, twee handelsdagen na onze draaidatum op 6 juli 
dankzij de door Victor Ledeboer, Ray Merriman en Jan van Gemeren verstrekte keerdata.  
November 2009 vormde samen met maart en juli een belangrijke onderliggende steunlijn. Het 
dal in november was een van onze draaidata, dankzij de keerdata waar Gaby Mittelman, Ted 
Phillips en Raymond Merriman. Onze dank en lof gaat uit naar onze analisten zonder wie we 
dit niet mogelijk hadden kunnen maken naar volorde van belangrijkheid in hun bijdrage aan 
de bovengenoemde significante data: Barry Rosen, Jan van Gemeren, Victor Ledeboer, Gaby 
Mittelman, Raymond Merriman en Ted Phillips wiens bij ons gedropte data het dichtst bij de 
opvallendste en belangrijkste draaidagen van het afgelopen jaar lagen. We werken eraan, ook 
in 2010, om deze mate van nauwkeurigheid voor u vast te houden of zelfs te verbeteren 
 
Meer over de draaidata  
We kiezen er in Market Timing Digest voor om steeds de S&P als maatstaf te nemen voor het 
al dan niet slagen van onze draaidata omdat de Amerikaanse beurzen het meest betrouwbaar 
en maatgevend zijn. Ook onze nieuwe Market Timing Digest analist Elmer Hogervorst 
schrijft daar nu over, zie hieronder. 
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Elmer Hogervorst geeft in zijn ‘Sun Moon & Investments’ aan om naar de Amerikaanse 
beurzen te kijken voor de beste grip op de relatie tussen cycli (Elmer gebruikt de getijden) en 
de beurzen. Geen wonder dat waar het meeste geld vloeit de beurzen de toon zetten. 
Cyclusanalyse gaat het best samen met grote beurzen, en minder met kleinere zoals de AEX-
index. “For the big picture best look at what the Dow Jones or the S&P500 is doing. Click for 
instance at http://finance.yahoo.com/q/ta?s=^DJI&t=5d&l=on&z=l&q=l&p=&a=&c= for the 
five-day graph of the Dow Jones. … The European markets deviate at times from the 
American indices in a lateral market. That was clear in the past few weeks.” 
 

Terugkijken op draaidata van afgelopen maand 
De draaidata voor februari waren: 4 februari *, 15 februari *, 1 maart *. 
De eerste datum viel samen met de low van 5 februari in de S&P. 15 februari was een 
versnelling van de uptrend maar geen omkering. Van 1 maart kunnen we nu nog niet veel 
zeggen. Het zou, als de markt omkeert en een top zet uiterlijk 4 maart, nog met een 
belangrijke draaiing kunnen samenvallen. Het is echter nog te vroeg om daar nu al iets van te 
zeggen. 
 
 
Draaidata maart 2010 
De volgende data komen naar voren als grootste kanshebbers om binnen 2 à 3 handelsdagen 
samen te vallen met het inzetten van een correctie op de aandelenmarkten. Hoe meer sterren, 
hoe krachtiger het effect dat het kan ressorteren op de in de dagen tot weken ervoor heersende 
trend. 

1 maart * 
11 maart ** 
22 maart * 
5 april ** 

 
 
Draaidata worden gefilterd uit de data voor mogelijke trendomslagen aangeleverd door 
financiële astrologen. Vaak vormen ze het hart van periodes vol astrologische aspecten die 
overeenkomen met wijzigingen in de markten en heersende stemming onder beleggers.
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Vooruitblik per index 
 
S&P 500 index 

S&P 500 vanaf 1 oktober 2009. Zie hoede slow stochatics (onderin) de overgekochte topzone 
naderen. De datum 25 februari is hier gemarkeerd, lees hieronder waarom…! 

Hier een voorbeeld van een recente analyse van Elmer uit zijn 2-wekelijkse ‘Sun, Moon & 
Your Investments’* dat uitkwam op 22 februari jl.:  

“Wat zeggen de getijden voor Wall Street? Het draaipunt van zaterdag gaf ons een high rond 
het weekend. Van daar blijkbaar een daling tot 1 maart. onderweg werden we 25 februari 
geconfronteerd met een behoorlijke een dubbele draai op een dag. Op school zeiden we dan 
dat twee negatieve een positieve maken, wat kan betekenen dat de een de ander opheft en er 
niets gebeurt. Als het echter gevolgd wordt door een aanzienlijke daling dan lijkt het mij 
logischer dat er een tijdelijke laagte is gemaakt op 25 februari, waarna Wall Street een dag 
flink herstelt om daarna de daling weer op te pakken met een laagte op 1 maart (of mogelijk 2 
maart, zie de SC (in de Z,M van 22/2). Vanuit de getijden beoordelend lijkt het erop dat 1 
maart een belangrijk dal wordt. Van dat punt begint een herstel tot 4 maart. Na een correctie 
volgt en stijging tot 9 maart. op 6/9 maart “vieren we de verjaardag” van de 6/9 maart 2009 
laagte. We weten dat een jaar voor of na de vorige er vaak een belangrijke hoogte of laagte 
wordt bereikt.” 

Gaat het zo verlopen? Hier is hoe Elmer de rest van de maand ziet: 

“Analyses  voor de rest van de maand  zeggen dat we de rest van de maand overwegend gaan 
dalen. Van di 9- vr 12 maart dalen, van ma 15- vr 19 maart dalen, van ma 22 - do 25 maart 
dalen en nog omlaag op maandag/dinsdag 29-30 maart.” 

 
*) http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id     
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Nederlandse AEX Index 

 

Cyclusanalist Victor Ledeboer*: 

“Langere termijn perspectief 

U ziet het, de vervolgfase zou extreem bearish moeten zijn. De eerst volgende daling 
verwachten wij rond 19-22 maart. In de grafiek heb ik de datum van 22 maart gezet. Of de val 
echt zo groot wordt betwijfel ik. We houden vast aan het koersdoel 281.” 

*) http://www.decyclusanalist.nl 
 

 

Nieuw: 
Bijdrage van 
een lezer -
gastanalist 
“De patronen van 
nu zijn bijna een 
kopie van de 
2001-2004 
periode”, zegt 
Edwin Niemans, 
lid van de 
werkgroep 
Financiële 
Astrologie. “In 
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het plaatje is mooi de expanding triangles te zien. 
Met daarbij een uitbraak uit de driehoeken met daarna de mega rally van 2004-2007. 
We hebben nu ook weer de uitbraak naar boven uit de expanding triangle.” 
 
Betekent dat nu dat we ook weer een multi jaar rally krijgen? 
Expanding triangles zijn meestal de aankondiging van mega dalingen, zoals hier te zien. 
Triangles die kleiner worden hebben meestal een uitbraak in de tegenovergestelde beweging. 
 
Onderstaande plaatjes zoemen in op de uitbraak van 2004 en de uitbraak van nu. 
Daarbij is duidelijk het verschil te zien tussen de 2004 uitbraak en de huidige uitbraak. 
De 2004 uitbraak is een contracting triangle dalende triangle. De uitbraak naar boven is dus 
klassiek. 
De huidige uitbraak is echter een extending triangle. Die in de regel een daling aankondigt. 

 
In het volgende 
plaatje is goed 
te zien waar de 
komende dagen 
en weken de 
kansen en 
gevaren liggen. 
De lijnen dalen 
hard, dus de 
weerstand daalt 
dagelijks. 
De huidige 
weerstand ligt 
voor de 
komende week 
bij de 321-322. 
Bij een 

duidelijke stijging boven deze lijn is een versnellende stijging te verwachten. 
 
Bij een verdere daling ligt de eerste steun pas bij de 306. Wordt die gebroken, dan zal de 
index een versnelling omlaag gaan maken maar de 282-287 regio in de komende 2-3 weken. 
Een typische golf 3 daling.” 

Met dank aan 
Edwin! 

Bent u als lezer 
geïnteresseerd in de 
werkgroep Financiële 
Astrologie? Er is plaats 
voor nog een 
deelnemer. U leest 
erover op 
http://www.markettimi
ng.nl/nl_products/wg.p
hp 
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Dow Jones Index 

Dow Jones kaart door Gaby Mittelman, http://www.astroworld.co.il/default.asp?iID=LLDFG.  
 
Na Gaby’s sombere opsomming van de planetaire bewegingen en aspecten  in maart, vervolgt 
zij: “De Aarde beweegt onder onze voeten, de lucht is in beweging door wat er gezegd wordt, 
bedreiginegn en oorlogswinden komen dichter en dichter bij. 2010 ziet er slecht uit, 2011 nog 
erger. Maar de markten malen niet om rook en geruchten, zij hebben enkel energie nodig.  En 
daar hebben we genoeg van gekregen, overal vandaan. Jupiter heerser van Vissen staat in zijn 
eigen teken, Venus staat in verhoging in Vissen, Mars staat in Leeuw (vuur planeet in 
vuurteken). Saturnus is in Weegschaal, in verhoging, mooier kan het allemaal niet.”  
 
In haar astrologieoverzicht valt mijn oog op dit: “15 maart: Nieuwe Maan in Vissen. De 
Nieuwe Maan geeft ons genoeg “kruiden” voor de hele maand. De Maan komt conjunct 
Mercius en Uranus. De laatste keer dat ze zo stonden was lang geleden, in maart 1860. Dit is 
heel, heel zeldzaam!” 
 

*) http://www.astroworld.co.il/default.asp?iID=LLDFG 
 
 
Gaby inspireerde mij tot het opsnorren van de aandelenmarktbeweging in begin 1860. 
Afgaande op de lange termijn grafiek van 1789-1900, was 1860 het begin van een explosieve 
stijging in aandelen. Zie de grafiek van Amerikaanse aandelen in de 19de eeuw op de 
volgende pagina. 
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1860 was volgens de grafiek van de Foundation U.S. Stock Index 
(Linksboven, bron ‘The Ultimate Book on Stock Market Timing, 
Volume 1, Cycles & Patterns in the Markets’ door Ray Merriman ) het 
begin van een flink herstel na de dubbele bodem in 1842 en 1857. De uitvergroting van de 
jaren 1850-1870 aan de rechterzijde geeft aan dat het herstel van 1860 de eerste aanzet was 
waar nog wel een correctie op volgde maar desalniettemin, de eerste run naar een hogere top 
en hogere bodem in meer dan 10 jaar.  
 
De modelportefeuille 
 
 
Aandeel 
of 
product 

Aankoop
koers  

Aankoop
datum  

Status  Huidige 
prijs 

Actie Reden Resultaa
t 

NORTH 
AMERIC
AN 
PALLA 
(PAL) 

$2,61 
 

15 mei 
2009 

Long  $4.06 Houden  Langere 
termijn 
uptrend 
is intact  

N.G. 

LL $24.25 20 
novembe
r ’09  

Long  $ 22.44 houden Lange 
termijnpo
sitie 

N.G. 

El Paso  $ 10 
gem.  

Decembe
r ’09 & 
januari 
’10  

Long  $ 11.00 Houden  Lange 
termijnpo
sitie 

N.G. 

 
Peter Bakker en ik wachten dalingscorrecties af die we voorzien in veel markten. We hebben 
een lijstje met aandelen en fondsen waar we overwegen te gaan instappen klaarliggen omdat 
onze voorkeur uitgaat naar het scenario van sterk stijgende markten in 2010. Of de bodems 
van februari nu worden doorbroken of niet, maart heeft alles in zich om de prijzen wat terug 
naar beneden te brengen. We kijken naar nieuwe instappen in maart of heel misschien in april, 
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we willen hoe dan ook vóór mei 2010 long zijn in aandelenindices, aandelen in sectoren als 
gezondheidszorg en technologie, goud- en zilvermijnen (index), edelmetalen als palladium, 
platina, goud, zilver, een enkel energiebedrijf en wat we nog meer tegenkomen. 
We hebben geleerd in termen van money management van onze laatste verlieslatende 
optietrade. Die mag ons sterken voor de toekomst. We hebben de langetermijn cyclusfasen 
van het Amerikaanse staatspapier opnieuw onderzocht en komen tot de conclusie dat mogelijk 
vanaf zomer 2010 de trend daarin meer bearish kan worden en mogelijk beter handelbaar voor 
ons.  

Aandelen zijn duur gezien 
de extreem hoge  
koers/winst verhouding 

Over het algemeen gesproken 
worden aandelen als duur 
beschouwd wanneer de K/W ratio 
hoog is. Wanneer de K/W ratio 
laag is dan worden aandelen 
goedkoop genoemd. Van 1936 tot 
eind jaren ’80 neigde de K/W 
onderin de 20 te pieken (rode lijn) 
en te dippen ergens rond de zeven 
(groene lijn). De  prijs die 
beleggers bereid waren te betalen 
voor de winsten nam toe tijdens de 
dot-com boom (eind 90-er jaren) 
en zelfs nog na de inetrnethype 
(begin 2de millennium). Door de 
keldering van de winsten en de  
recente aandelenmarktstijgingen 
van 2,5 maanden is de K/W ratio 
omhoog gespoten naar boven 120 
– een recordhoogte.  Bron: 
http://www.chartoftheday.com/200
90522.htm?T 

 
Beleggingsrendement Dow 
aandelen teleurstellend op lange 
termijn 
De inflatiegecorrigeerde Dow is 
iets meer dan verdubbeld ten 
opzichte van de piek in 1929 en  
54% boven zijn 1966 piek – geen  
spectaculair resultaat over een zo 
lange tijd. Waar we ook op willen 
wijzen is dat Dow nu 57% hoger is 

dan het dal 9 maart 2009, dat is nog meer dan de inflatiegecorrigeerde Dow sinds de piek in 
1966 tot februari 2010 is gestegen. Bron: http://www.chartoftheday.com/20100226.htm?T  
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Nog een plaatje. De blauwe lijn is de op inflatie gecorrigeerde S&P sinds het jaar 2000, 
afgezet tegen de Nikkei index van 1989-nu (roodbruin) en de Dow Jones van 1929 en de 
Grote Depressie. “In echte waarde omgerekend kwam de allerhoogste koers ooit voor de S&P 
in maart 2000. De nominale hogere top in 2007 was de S&P omgerekend naar inflatie feitelijk 
16% minder waard dan de echte top 7 ½ jaar ervoor.”  
Dit betekent in onze ogen dus dat als gevolg van de inflatie de aandelenmarkten nog wel 
kunnen stijgen in 2010 – beleggen in aandelen (en misschien nog beter: grondstoffen) als 
dekking tegen inflatie dus, zeker zo lang als de centrale banken de rente niet verhogen.  

Astrologie  
Van een maand lang veel Neptunus- , Vissen-  en Jupiteraspecten van veel (Jupiter) uit de 
Vissencategorie: emoties, verlies, olie, water, theater, dingen anders voorstellen dan ze zijn, 
bedrog, magistrale kunstuitingen, ontspanning en qua sfeer misschien weer een beetje terug  
naar de sfeer van 2009, het Jaar van Valse Optimisme, kop in het zand steken, zetten we ons 
nu schrap voor een maand van een totaal ander kaliber: maart. Het was 28 februari nog Volle 
Maan, de menselijke natuur is nu te willen oogsten en uitrusten maar dat kan nog vies 
tegenvallen.  Het T-vierkant van Saturnus, Uranus en Pluto wordt meerdere malen 
“aangekondigd” doordat snellere planeten een aspect naar een van deze langzamere planeten 
maken. Het betekent dat ‘men’ deze maand meerdere malen pijnlijk aan de schuldencrisis 
wordt herinnerd, waar de beurzen hoogstwaarschijnlijk de gevolgen van zullen ervaren. 
Astrologisch ziet maart er voor de geldmarkt veel minder goed uit dan februari. April belooft 
met planeten die in Stier veel minder zware aspecten maken , vele malen rustiger te worden 
dan maart.  
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Maandag 1 maart Mercurius naar Vissen Mercurius de god van de handel kiest het ruime 
(Vissen) sop (Nathalie dit betekent uitvaren van een boot de zee op!;): men zou denken dat 
het de relatie die Venus in Vissen naar verhoogde volatiliteit heeft versterkt maar helaas: het 
tegendeel is waar. De handel en het denken (Mercurius) verloopt nu via het gevoel (Vissen). 
Zet u maar vast schrap voor het volgende, krachtige beursaspect in maart dat eraan komt. 

Donderdag 4 maart Venus conjunct Uranus -  Het T-vierkant van Saturnus, Uranus en 
Pluto wordt aangeraakt. Pas op met water en elektriciteit (geen natte vingers in het 
stopcontact)! Het is bijna een jaar na 6 maart 2009 de meeste wereldindices het laagste punt 
aantikten. Er kan iets gebeuren dat een ieder verrast en de markten op een ander been zet. In 
combinatie met de aspecten op 9 en 10 maart komen we in maart 2010 ook weer een zeer 
krachtige draaizone tegen, die in potentie weer het einde van een trend en begin van een 
nieuwe kan betekenen.  

Zaterdag 6, zondag 7 maart tot en met maandag 8 maart 18.13 uur Europese tijd (12.13 
uur Eastern Time) Maan in Boogschutter. Meer uitbundigheid op de beurzen en in de 
mensen dan anders. Maandag 8 maart ook: Mercurius conjunct Jupiter: denken, praten, 
handelen in een mix met hoopvol zijn, te willen groeien en benadrukken Jupiter, kan de 
stemming verbeteren of aanwakkeren.  

Zondag 7  maart Venus gaat uit Vissen (einde cyclus) naar Ram – een nieuw begin. Voor 
optiehandelaren en VIX traders, opgelet! De teken-planeet combinatie die van 2006-2009 in 
de Dow Jones (en in de AEX vanaf 1994!) voor de meeste minstens 4% draaiingen heeft 
gezorgd tekent nu weer tot 31 maart het beeld.  

9 maart Venus oppositie Saturnus  Het T-vierkant van Saturnus, Uranus en Pluto wordt 
aangeraakt. Alles van waarde (de financiële markten) komt de leraar van de pijn tegen 
(Saturnus, overheid, banken, ouderdom, ‘in de beperking toont zich de meester’). Als een dag 
met een bewolkte lucht, ziet alles grijs en zal er hard gewerkt moeten worden voor een goede 
toekomst. Zeer krachtig beursaspect.  

Woensdag 10 maart draait Mars weer recht. Zeer krachtig beursaspect. Let binnen 2 
weken van deze datum op frequenter voorkomende significante beursdraaiingen. In de tijd 
waarin Mars (acties, vooruitkomen, daadkracht, oorlog) achteruit liep ging een belangrijke 
speler in de auto-industrie ook flink achteruit, Toyota is nu niet meer het betrouwbaarste 
automerk van de wereld. Als Mars weer recht gaat lopen, ontspringt een nieuwe cyclus voor 
de automarkt, waar een ander merk op een andere grondslag de toon mag gaan zetten.  

Donderdag 11 maart Venus vierkant Pluto Het T-vierkant van Saturnus, Uranus en Pluto 
wordt aangeraakt. Aspecten van Venus naar Pluto vallen vaak samen met veranderingen in de 
rente- en valutamarkten. Heftig aspect, het gaat hier om het nu niet onbelangrijke 
schuldaspect (Pluto)  in strijdrelatie (vierkant) tot geldzaken (Venus). 

Woensdag 17 maart  

Mercurius naar Ram communicatie- en handelsplaneet Mercurius start een nieuwe 
dierenriemcyclus in Ram, waar het denken en praten nu vanuit de intuïtie veel vuriger is en 
minder geduld heeft. Vuurwerk dus op de beuren? FAR software geeft aan dat van 2006-
heden was de AEX Index tijdens Mercurius in Ram de rustigste tijden meemaakte en trends 
eerder voortzette dan van richting te veranderen dan welke andere Mercuriuspositie dan ook.  
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Zon conjunct Uranus Knalaspect. Het T-vierkant van Saturnus, Uranus en Pluto 
wordt aangeraakt. De algemene aandacht (Zon) gaat samen op met of staat bloot aan de drang 
tot verbreken, explosies en impulsen tot veranderingen: Uranus. 

20 maart Zon op het lentepunt: 0 graden Ram op de zodiak markerend. 

21 maart Zon driehoek Mars Dit is nog het meest gunstige en vriendelijkste aspect van de 
maand. Vuurpleet Zon in vuurteken Ram maakt een harmonieuze elkaar gunstig stemmende 
driehoek naar vuurplaneet Mars in vuurteken Leeuw. Dit kan een heersende tendens 
versterken.  

22 maart Zon oppositie Saturnus: Pijnaspect. Het T-vierkant van Saturnus, Uranus en Pluto 
wordt aangeraakt. De algemene aandacht versus banken en regelgeving, daar is genoeg over 
te doen, het is bekend maar rond het begin van de lente kan het ’t gesprek van de dag zijn. 

26 maart Zon vierkant Pluto. Schuldaspect. Vierkant: verwijten, strijd. Het T-vierkant van 
Saturnus, Uranus en Pluto wordt aangeraakt, de schuldenkwestie speelt weer op. 

31 maart Venus naar Stier. Geld- en genotsplaneet Venus in het rustige gemoedelijke teken 
van Stier. “Easy does it.”  Na 31 maart schakelt Venus in Stier drie versnellingen terug wat 
beweeglijkheid betreft (basis AEX onderzoek met FAR software. Informatie over FAR is op  
http://www.markettiming.nl/nl_products/so_far.php ).  

2 april Mercurius naar Stier De handel, communicatie en denken nu op een rustiger, meer 
ingekeerde manier. Men zoekt nu meer nar zekerheid, waarde en degelijkheid in de markten. 

3 april Venus afnemend vierkant Mars Geld versus actie.  

6 april Pluto draait retrograde  Normaliter een minder heftig effect op beurzen sorterend, 
gaat het hier nu om de aanduider van Schuld die tot vandaag een zwaarder stempel op de 
stemming drukt. Vandaag is er een gespannen, alles of niets sfeer, geen relaxt dagje.  

7 april Saturnus in Maagd oppositie Uranus in Vissen Het T-vierkant wordt steviger:  
Saturnus en Uranus staan vandaag recht tegenover elkaar. Beide staan vierkant naar 
schuldplaneet Pluto. Dit is het vierde aspect in een serie van vijf, 26 juli 2010 is het laatste. 
Het T-vierkant werkt ontwrichtend door tot 2015 als Uranus en Pluto het laatste vierkant 
maken. De structuur hervormende reeks begon met Pluto’s intrede in Steenbok op 26 januari 
2008, het eerste jaar dat de crisis steeds duidelijker begon op te doemen en de wereld het zich 
echt bewust werd.  

17 april Mercurius retrograde Het is weer een tijd die goed is voor het oude en minder goed 
voor nieuwe zaken op gebied van communicatie, handel en afspraken. Alles wat u nu bedenkt 
wat niet eerder in uw hersenen opkwam niet in daden omzetten maar laten rusten tot na 11 
mei (Mercurius draait dan weer recht) want de kans is absurd groot dat u er dan heel anders 
over denkt en over andere informatie beschikt die om een compleet andere insteek of aanpak 
vragen.   

 

 



 

 20 

GOUD – a window of opportunities  

Terugblik & Vooruitblik  
 

Terugblik 
 
De conclusie na lezing van de essentie van de financiële astrologen luidde vorige maand: 
“Het moge duidelijk zijn, de meesten denken dat er eerst nog wat van de goudprijs afkan 
voordat we een interessante lange termijn koopkans zien voor beleggers. Dat zou rond de 
$1000 per ounce kunnen liggen, misschien iets daarboven, ergens februari – maart is de 
gedachte.”  Inmiddels begint het erop te lijken dat we het beste instapmoment waarschijnlijk 
al gehad hebben begin februari, een dag na onze keerdatum 4 februari.  
 
 
 

Daggrafiek goud vanaf 25 januari 2010, met tussen de verticale lijnen de goudprijzen van 
februari. Sinds het laagste punt van $1044.50 op 5 februari zijn de koersen daar niet meer 
onder gekomen.  
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Goudgrafiek  in Wave Rider van Tjerk Spriensma* 
 
“We zijn mooi gedaald deze week richting de ITD8 en kunnen nu omhoog richting de MTD6 . 
De ITD9 is berekend rond 11 maart. We moeten boven de ITD7 top uitkomen (1131,50). 1132 
is het 50% niveau tussen de december top en februari bodem. Het zou mooi zijn als we de 
1150 halen. Fibonacci technisch is tussen de 1142 en 1156 de meest aannemelijke prijs. 
Daarna kunnen terug naar een bodem in april.”  
 
 

*) http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-
redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id=2 
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Goud daggrafiek van Gaby Mittelman1: “Er zijn nu twee scenario’s mogelijk. Terwijl de 
markten omhoog razen, kan Goud corrigeren, een M patroon maken met een koersdoel van 
1066. Maar tegen half maart draaien de markten en dan kan Goud het W patroon volbrengen  
(groen in de grafiek) en dan kan het  naar  1156-1160.”      
    http://www.astroworld.co.il/default.asp?iID=LLDFG  

De verhouding van goud en zilver is een interessante om eens naar te kijken, zoals Jan van 
Gemeren doet in Brains & Analysis2: “Goud ontwikkelt zich relatief t.o.v. Zilver voor de 
korte termijn Zijwaarts,  lange termijn Opwaarts”, aldus Jan.  
 
2)  http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575&product_id=1   
 
 
… Bedenk dit: De prijs van Zilver zou ten opzichte van Goud een grotere stijging kunnen 
beleven. Bedenk ook, dat er minder fysiek zilver op de aarde beschikbaar is dan goud, en dat 
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de zilvervoorraad daalt doordat het in de industrie wordt gebruikt  en niet meer terugkeert op 
de markt. .  

 

Overzicht visies analisten 
Dharmik Team: 
“GOUD is nu een opgaande markt. Meer opgaande bewegingen richting 1.200 zijn te 
verwachten.”      . http://www.futureanalyzer.com/  
 
Gann Trader Jan van Gemeren:  
Trend 1 maand zijwaarts, 6 maanden up. Koersdoel zone 1150 steun 1060 weerstand 1150. 
De koers beweegt neutraal tussen overwegend de 1040 en 1130 en thans aan de bovenkant 
van deze range. Onze analyses neigen naar een daling . 
http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575&product_id=1 
 
Raymond Merriman:  
Onze zorg is dat 5 februari een vervroegd primair cyclusdal was en de “buitensporige 
speculatiezeepbel” in goud nu al begonnen is want we komen wel al dichter bij het Jupiter-
Uranus in Ram mijnenveld waar menig financiële en grondstoffenmarkt snel in prijs kan 
verdubbelen. Goud zou hier geen uitzondering op vormen. In tegendeel, het wordt 
waarschijnlijk de leider. ... We hebben ons eerste kooppunt op 1050 al geraakt. Het is 
mogelijk dat er niet meer voor ons inzit. Toch, net als bij aandelen krijgen we misschien nog 
een afzwakking in maart, idealiter 9-21 maart. Of dat een nieuw dal wordt of niet, handelaren 
zouden zich geadviseerd weten dit te kopen.  

http://www.markettiming.nl/nl_products/se_cycnbnl.php  
Gaby Mittelman: 
“Two scenarios that are in front of us. While the markets are roaring up, the Gold can correct, 
and make an M pattern, with the target at 1066. But by middle of March, when the markets 
will turn down, the gold should accomplish the W pattern (green in the graph) and go to 1156-
1160.”                 http://www.astroworld.co.il/default.asp?iID=LLDFG 
 
Ted Phillips 
Gold most likely completed a bottom almost at the same level as the S & P at 1044 on Feb. 
5th. I am more bullish on gold again if it can remain above the 1080 level. The strongest 
planetary resistance levels for March are at 1152, 1188, and 1224. 

http://www.astroadvisor.com/ 
 
Barry Rosen:  
Gold suddenly became a flight to quality market and that could change a number of things. 
We do expect new lows into early April but the market may hold up and retrace more than we 
originally thought with 1135 a first target or higher to 1165 at the latest by March 1. Still 
looking for 1350 into the June high.     http://www.fortucast.com  
 
Markus Rose:  
“I am currently still a bear for both Gold and Stocks, but intend to shift to LONG on March 3 
or 4 in both markets. March 12 is going to be a high for stock indices, Oil and Gold.” 

http://www.rosecast.com  
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Tjerk Spriensma: 
"Goud. Deze week: Omhoog richting 11 maart, astrologisch de 12e. We moeten boven de 
ITD7 top uitkomen (1131,50). 1132 is het 50% niveau tussen de december top en februari 
bodem. Het doel is 1150 halen, fibonacci technisch is tussen de 1142 en 1156 is het meest 
aannemelijk." De hele maand: De grafiek van Tjerk  toont eind maart een lagere goudprijs.  
http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id=2   
 
Conclusie 
 
De analisten kiezen de veilige kant en zijn overwegend bullish voor goud. Waar men de 
kansen van een daling in maart überhaupt al overweegt, zijn de aanduidingen van de kracht 
onder deze markt sterker aanwezig in de bewoordingen van de analisten waarvan een 
meerderheid positief is voor de langetermijngoudprijsontwikkelingen.  
 
Market Timing Digest advies: Goud is een markt waar in tijden van dalingen door beleggers 
gekocht kan worden. Zo lang de steunlijn sinds het jaar 2001 (nu rond $1000/per ounce) niet 
doorbroken is, is de opwaartse trend intact. 
 

Lange termijn blik 
over de goudmarkt 

Goud doet het al 
vanaf 2001 goed. De 
uptrend kreeg echt 
goed vat op goud 
vanaf half 2005.  Na 
de financiële crisis 
eind 2008 steeg goud 
weer. Recentelijk is 
goud iets 
teruggekomen van 
de weerstand (rode 
lijn) binnen het 
opwaarts hellende 
trendkanaal. Met 
goud dat rond de  
$1,100 per ounce 
wordt verhandeld is goud tijdens de negen jaar bullmarktstijging meer dan verviervoudigd in 
prijs. 
Bron: http://www.chartoftheday.com/20100212.htm?T  
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Goudprijs uitgedrukt in euro’s  

Gevonden op  Rtl.nl: 

Goudprijs naar record in euro's: 26.300 euro per kilo 

Een kilo goud is vandaag de dag maar liefst 26.300 euro waard. 5 jaar terug deed een kilo 
goud nog maar 10.000 euro. Een stijging van de goudprijs, en een verzwakking van de euro 
zorgden voor de enorme stijging.  
Een ounce goud doet momenteel 1120 dollar. Dat ligt nog ruim onder het record van 1216 
dollar eerder dit jaar. De verzwakking van de euro van 1,50 dollar naar nu 1,36 dollar, maakt 
goud nu tot het duurste in hele lange tijd. In een kilo goud zitten 32,15 ounces aan goud. 
Goud is een hedge tegen inflatie en wordt vaak gekocht in onzekere economische tijden. 
Goud is ook omstreden als belegging omdat het niet rendeert qua rente en dividend. 

 
Willem Middelkoop 
noemt een (in mijn ogen 
bescheiden en 
voorzichtig)  koersdoel 
van $2000 per ounce, 
rond de 40.000-50.000 
euro per kilo.  
 
http://www.rtl.nl/(/financi
en/rtlz/nieuws/)/ 
components/financien/rtl
z/2010/weken_2010/07/ 

0216_1635_Goudprijs_naar_record_in_euros_26300_euro_per_kilo.xml 
 
 

Gelezen: 

‘London Bullion Market Association OTC Market Alchemists Turn Paper 
into Gold’  (vrij vertaald: De Londense Goudmarkt verandert papier in goud) een artikel 
door Adrian Douglas  

Adrian Douglas heeft wel vaker geschreven over hoe veel “Papieren goud” er wordt verkocht, 
vooral door de London Bullion Market Association (LBMA) maar ook via andere bedachte 
producten die allemaal zeggen een waarde in goud te vertegenwoordigen maar zoveel als 
LMBA zegt te beheren is feitelijk helemaal niet mogelijk. Adrian Douglas zegt: ‘Net als alle 
financiële schandalen zal ook deze worden geopenbaard net zo zeker als dag en nacht elkaar 
opvolgen.”http://beforeitsnews.com/story/21229/London_Bullion_Market_Association_OTC
_Market_Alchemists_Turn_Paper_into_Gold.html  

Dus de prijs van goud wordt kunstmatig laag gehouden, door net te doen of er meer van 
aanwezig is dan waar is? Ik neem u even mee terug naar mijn uiteenzetting over de horoscoop 
van de eerste handel op de goudbeurs, in het januarinummer van Market Timing Digest: 
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“Later dit decennium komt Pluto langs de Zon, Mercurius, Venus en Ascendant van de 
goudbeurs. Pluto’s transits staan er in astrologie om bekend dat ze alles wat niet aan de 
potentiële essentie-eisen van de horoscoopdrager voldoet, openbaren, onmogelijk maken en 
uitbannen.” En: “Tijdens Pluto-processen komen verborgen zaken aan 
het licht. Wanneer de grote massa kennis gaat nemen van de ernst van de crisissituatie, en/of 
de massa eindelijk doorkrijgt hoe we eigenlijk al jaren “screwed”* [bij de neus genomen] 
worden door de autoriteiten, kan de goudprijs net als in de geschiedenis naast zilver wel eens 
de enige redding of vluchthaven blijken te zijn en dus vleugels gaan krijgen.”  
De Zon in de Frist Trade horoscoop staat op 9.29 Steenbok. Pluto komt daar “pas” in maart 
2012 aan maar is al vanaf februari 2011 binnen ‘orb’, ofwel invloedsafstand.  
De kans dat in de goudmarkt de vlam in de pan slaat is astrologisch gezien aanwezig. 
 
 

 

Er is een relatie tussen de horoscoop van de goudmarkt en de horoscoop van de juridische 
oprichting van de euro. De Zon in de horoscoop van de goudmarkt staat op 9 Steenbok 29, in 
de horoscoop van de euro vinden we de Zon op 10 Steenbok 04. Beide geboortezonnen staan 
op minder dan een graad afstand, wat aanduidt dat een eventuele crisis in de goudmarkt nauw 
verbonden zal zijn, minstens wat de tijd aangaat waarin het gebeurt, met een crisis omtrent de 
euro. Beide entiteiten zullen in de komende jaren door een transformatieproces heengaan, 
waarbij de onderste steen boven moet om alle zaken die niet aan de hoogste normen voldoen, 
te verwijderen zodat er iets nieuws voor in de plaats kan komen. In het hoofdstuk over de euro 
leest u over wat de euro in 2010 astrologisch gezien te wachten staat.   

 



 

Copyright © Schogt Market Timing, The Netherlands, 2010 27 

Euro/Dollar  

Terugblik & Vooruitblik  

Terugblik 
 
Vorige maand luidde de conclusie: “Op lange termijn (van minstens enige maanden) zijn de 
analisten overwegend negatief over de euro ten opzichte van de dollar. Op korte termijn ziet 
men wel wat stijgingskansen voor de euro maar dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk niet meer 
dan een correctie op de nog steeds neerwaartse trend.”   De opwaartse beweging in februari 
stelde dan ook zo weinig voor dat hij zelfs al voorbij was nog voor de Market Timing Digest 
bij de lezers terecht kwam.  
 

Daggrafiek euro/dollar vanaf 25 januari 2010. Tussen de verticale lijnen de koersbars van 
februari 2010. De grijze bars geven de dagen aan waarop heliocentrische Mercurius in 
Boogschutter stond, wat vaker wel dan niet een opwaarts effect voor valuta’s maar nu zo op 
het oog alleen de daling wat kon afremmen. Het bevestigde de zwakheid van de euro.   

Overzicht visies analisten 
Dharmik Team: 
“EURUSD ging naar 1.3400 en daarna een pullback... Deze maand kan er een herstel tot 
1.4000 optreden maar de USD herstelt daarna wel weer.  http://www.futureanalyzer.com/  
 
Gann Trader Jan van Gemeren: 
$ trend is up 6 maanden koersdoel DX 85, steun 78 Dollar. De koers begint wat uit te toppen 
rond het eerder aangegeven koersdoel van 82. We blijven positief over de dollarontwikkeling 
voor de middellange termijn maar voor de korte termijn blijven we even aan de zijlijn. 
http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575&product_id=1    
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Raymond Merriman: 
“Tot de contante euro boven 1,4600 sluit, geef ik nog steeds de voorkeur aan lagere prijzen tot 
1,2500 of zelfs 1,1000-1,1500 als de 4-jaars cyclus ergens voor eind november naar de bodem 
gaat en misschien zelfs aan het einde van deze primaire cyclus. Handelaren zijn geadviseerd 
om alle stijgingen te verkopen totdat ze boven de 1,4300 in de contante euro komen.” 

http://www.markettiming.nl/nl_products/se_cycnbnl.php  
 
Barry Rosen: 
“De 700-punts opvering in de euro komt misschien niet eerder dan dat we 129.00 aanraken. 
We moeten nu short blijven maar we moeten ook uitvinden wanneer die opvering begint.”  
         http://www.fortucast.com  
 
Markus Rose: 
“22 maart wordt een dal voor de euro en aandelen...”    http://www.rosecast.com  

Conclusie 
De langetermijntrend voor de dollar wijst nog omhoog, de euro kan in maart misschien nog 
wat naar boven corrigeren voordat het valutapaar weer verder daalt.  
En: astrologie en de horoscoop van de euro suggereert dat de eurogeldpers in april wordt 
aangezet, als dat echt gebeurt zal het in het voordeel van de dollar, koersnadeel van de euro 
uitwerken en wordt de dalende langetermijntrend van euro/dollar weer voortgezet. 

 
 

De euro horoscoop in 2010 
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De eurohoroscoop ondergaat in 2010 de volgende aspecten: 
1. Jupiter sextiel de Zon 2 maart 2010: harmonieus, hoopgevend voor de toekomst, brede 

steun van binnen en buiten de euro om de muntwaarde en -unie in stand 
te houden.  

2. Jupiter aan de hemel komt op dezelfde hoogte als geboorte-Jupiter: 
eenmalig op 22 april 2010. Financieel astrologe Kaye Shinker zegt 
daarvan: Jupiter conjunct Jupiter zegt dat het aanzetten van de geldpersen 
door ECB dan wel eens de enige onmiddellijke oplossing kunnen zijn en 
dat de muntinflatie wordt gepropageerd als een eenmalige oplossing. Het 
levert dan misschien een paar weken felle discussies op maar daarna 
blijkt het een feit en wordt de oplossing algemeen geaccepteerd.  

3. Saturnus driehoek Neptunus 24 maart 2010 en 3 augustus 2010 is het tweede 
ondersteunende aspect dat de euro ontvangt. Het kan duiden op een concrete 
fundamentele oplossing (Saturnus) voor de zwakke plekken in de muntunie 
(momenteel vooral Griekenland) wanneer de muntunie bereid is om zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. Saturnus komt later in augustus voor de laatste keer 
over de ascendant. Dit kan de tijd van finale rekenschap nemen zijn, de entiteit voelt 
zich mogelijk zwak maar kan het overleven mits hier verantwoording wordt afgelegd. 
Worden zwakkere partners buit  

4. Saturnus over de ascendant op 3 maart en op 19 augustus: zie hierboven: het aspect 
onder 1) kan de situatie in maart wat ogenschijnlijke verlichting brengen (de euro 
stijgt begin maart weer ten opzichte van de dollar, hoe toepasselijk) het aspect 2) geeft 
misschien een schijnoplossing maar het aspect genoemd als 3) is krachtiger en laat 
duidelijker zijn sporen na. Vanaf 19 augustus zal de euro vanuit zijn eigen kracht de 
wereld tegemoet  treden. De ascendant staat voor de hele euro als ‘persoonlijkheid’, 
die nu de gevolgen ervaart van het bezoek van de ‘Leermeester van de Pijn’, Saturnus. 
Een nieuwe cyclus begint, de muntunie dient nu zelf verantwoordelijkheid te nemen 
en te tonen.   

5. Jupiter oppositie de ascendant 3 juli 2010, 12 augustus 2010 en 6 februari 2011: hoop 
beloftes worden aangeboden door een partij buiten de euro komt met de ultieme 
oplossing – lijkt het.  

6. Pluto nogmaals (maart 2009 was de eerste keer) conjunct het IC 20 juli 2010, dan 
worden de wortels, de grondvesten van de muntunie weer bezocht door Pluto, de 
advocaat van de duivel, die nog een keer terugkeert voor zijn laatste ‘klus’ op  6 
november 2010. Pluto is de dynamiek van Schuld, maar ook de dynamiek van dood & 
wedergeboorte. In de mythologie wordt hij verbonden met Hades, wiens naam 
betekent ‘hij die rijkdom schenkt’. Met andere woorden, waar men (mensen en alle 
entiteiten die door Pluto geaspecteerd worden) kunnen de vreselijkste periodes heen 
moeten gaan om uiteindelijk, later, terug te kijken en te kunnen zeggen dat het ‘toch 
goed is geweest, dat deze verandering plaatsvond’. Maar schuldplaneet Pluto is ook de 
ophaaldienst, de schulden dienen wel afbetaald te worden, hoe dan ook. Voor Pluto 
kun je je niet verstoppen. De planeet Pluto heeft een heel lange cyclus om de Zon (248 
jaar), de processen gerelateerd aan Pluto bewerkstelligen een complete transformatie 
die mogelijk pas jaren later volledig zichtbaar zijn. De kern van de situatie speelt zich 
af vanaf maart 2009 (toen de eerste problemen in de EU zichtbaar werden), juli 2010 
en november 2010.  

7. Uranus gaat begin mei 2011 over de descendant, oppositie de ascendant. Een 
vernieuwing, afscheid, schok, plotselinge bevrijding van een drukkende 
samenwerking?  

8. De horoscoop van de euro begint er beter uit te zien als Jupiter in augustus 2011 en 
nog een keer in maart 2012 driehoek de Zon komt te staan. Hopelijk hebben de 
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gezaghebbende EU-landen de grootste problemen met betrekking tot de munt nu 
getackeld om de oppositie van transit Saturnus naar radix Saturnus die vanaf begin 
2012 begint te spelen (vgl. puberteitsfase en opstandige tienerperiode bij mensen) het 
hoofd te kunnen bieden.  

Meer lezen? Lees bijv. het artikel van Kaye Shinker over de eurohoroscoop, getiteld ‘Euro is 
stressed out’ op http://astrologicalinvesting.blogspot.com/ .  
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