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De Beste Market Timers van 2014 
 

2014 was voor de aandelenmarkten een van de beste jaren ooit. In 2014 bereikten de 

markten piek na piek. In totaal bevatte 2014 21 ultieme handelskansen. 20 van die 21 

ultieme handelskansen werden vooraf als dusdanig aangewezen door de Market Timing 

Digest draaidata. Hieronder bevonden zich de laagste en hoogste beurskoers van het jaar! 

Natuurlijk heeft iemand hier het meest aan wanneer hij of zij deze informatie vooraf krijgt. 

Om daaraan te komen, kunnen traders met de omkeerdata die Financiële Astrologen 

uitbrengen bepalen waar trendomkeren het meest waarschijnlijk zijn. 

Zo eenvoudig is het. Handelaren kunnen deze data gebruiken naast hun favoriete technische 

instrumenten om niet alleen te weten waar in welk prijsgebied, maar ook wanneer 

trenddraaiingen waarschijnlijk zijn. Wanneer men in een draaidatumperiode aankomt, die 

als dusdanig kan worden aangemerkt door drie handelsdagen orb (tijdsmarge) toe te staan, 

is de kans dat een transactie winstgevend is het grootst. Market timers zijn gespecialiseerd 

in het vinden van de beste tijd om te handelen. Draaidata zijn een extra tool die voor traders 

een groot positief verschil kan betekenen.  

Market Timing Digest analyseert elke maand de nieuwsbrieven van 12 bekende Financieel 

Astrologen. Na een jaareinde maakt MTD bekend wie volgens de hier beschreven criteria de 

meest consistente en correcte draaidata leverden. Met trots presenteert MTD zijn lijst van 

“Beste Market Timers van 2014”.  

 

De winnaars  

Voor de tweede maal op rij, is de eerste plaats voor Raymond Merriman van Merriman Market 

Analyst, Inc in Farmington Hills, MI, VS. Ray won overtuigend door zijn bijdrage aan 20 van de 21 

accurate draaidata die MTD in 2014 publiceerde. 

De tweede plaats, een Zilveren Medaille gaat naar Daniel Ciuntuc van Dharmik Market Timing in Iasi, 

Romenië en Londen: hij droeg bij aan 18 van de 20 accurate draaidata in Market Timing Digest. 

De derde plaats voor een bronzen medaille wordt gedeeld door: Tjerk Spriensma, Wave Rider 
Analyst van Gann Analyst, Nederland  en Norm Winski van Astro Trend in Naples, FL, VS voor het 
vermelden van 16 van de 20 accurate omkeerdata gepubliceerd door Market Timing Digest in 2014. 
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