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Inleiding 
 
Maart 2011 gaat Uranus, de planeet die verbonden is met astrologie en vernieuwingen, het 
teken Ram in en begint een hele frisse nieuwe ronde. Het is te merken in de astrologie, we 
weiden graag de inleiding deze maand aan de twee bijzonder heugelijke feiten.  
 

Een wereldprimeur in 
Nederland: 
de eerste officiële HBO 
bachelor opleiding Astrologie 
ter wereld is in oprichting! 
  
Tot nu toe bestaat er in Nederland, 
en ook elders in de wereld, geen 

HBO bacheloropleiding Astrologie. Binnenkort komt daarin verandering: drs. Bettina Reijn 
en drs. Karen Hamaker-Zondag hebben twee jaar geleden de handen ineen geslagen en een 
wettelijk erkende, officiële bacheloropleiding astrologie is nu in voorbereiding: de 
 

Academie voor Astrologie i.o. 
 

Ga voor informatie naar http://www.academievoorastrologie.nl/website/. Bettina en Karen 
organiseren informatiesessies voor mensen die geïnteresseerd zijn in de opleiding. De 
volgende informatiebijeenkomst is dinsdagmiddag 22 maart. Meld u gauw aan! 
 
Internationale astrologische vakorganisaties bundelen zich in Astrologische 
Nieuwsdienst op internet teneinde het beeld dat de wereld van astrologie heeft, te 
verbeteren. 
De ISAR, NCGR, AFAN en de AFA zagen de noodzaak om het publiek op juiste wijze te 
informeren over astrologie. Om de maatschappij een tegengeluid te geven tegen alle 
onjuistheden en kritiek in de massamedia en het beeld dat de mensen hebben van astrologie 
en astrologen, hebben deze organisaties opgericht de Astrology News Service (ANS). 
De ANS website  http://astrologynewsservice.com/  is de astrologische krant die geschreven 
is voor een beter geïnformeerd publiek. De website bevat artikelen over verschillende 
toepassingen en richtingen van astrologie, en focust op de geloofwaardigheid van astrologie 
en de waarde die het heeft voor de maatschappij.  
 

Vooruitblik op de markten voor deze maand in één oogopslag:  
 
- Aandelen: De algemene mening is dat de aandelenmarkten binnen de positieve trend in 
maart een neerwaartse correctie maken. 
- Goud: De meeste analisten zijn het erover eens: goud blijft stijgen in maart 
- Euro/dollar : de stijging in €/$ komt niet boven de weerstand van 1,41-1,42 uit en dan gaat 
het dalen.  
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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 beurzen in cijfers  
Amerika:  
Alles in US $ Slot jan Slot feb Resultaat 
Nasdaq 
Composite 2700.08 2782.27 3.04% 
Braziliaanse 
Bovespa 66575 67383 1.21% 
Dow Jones 11891.93 12226.34 2.81% 
S&P 500 index 1286.12 1327.22 3.20% 
 
Oceanië: 
Div. valuta Slot jan Slot feb Resultaat 
Japanse 
Nikkei:  
(Jap Yen) 10237.92 10624.09 3.77% 
Hang Seng 
Hong Kong 
(HK$) 23447.34 23338.02 -0.47% 
Australië, 
Sydney (Aus $) 4850 4923.6 1.52% 
 
EUROPA: 
Div. valuta Slot jan Slot feb Resultaat 
Duitse DAX (€) 7077.48 7272.32 2.75% 
Franse Cac 40 
(€) 4005.5 4110.35 2.62% 
De 
Nederlandse 
AEX (€) 360.75 369.13 2.32% 
Zwitserse SMI 
Index (Zw. Fr.) 6479.15 6610.4 2.03% 
Euro Stoxx50 
(€) 2953.63 3013.09 

2.01% 
 

 
De Amerikaanse regio steeg gemiddeld het meest in februari met een stijging van 2,57 
procent, Oceanië was met 1,61 procent de zwakste regio dankzij een minnetje van Hong Kong 
en Europa is met een gemiddelde stijging van 2,43 procent een middenmoter. 
 
De Japanse Nikkei valt op in positieve zin met een stijging van bijna 4 procent. De opwaartse 
trend die begon november 2010 is daar nog steeds in tact. In het februarinummer zagen we 
dat Japan, Australië en Zwitserland de landen zijn in ons overzicht die de sterkere valuta 
hebben. De aandelenbeurzen in deze landen doen het nu net zo goed als de beurzen in US 
dollar- en eurolanden. Defensieve beleggers doen er goed aan hier notitie van te nemen en te 
overwegen een deel van de aandelenportefeuille in die landen en valuta aan te houden. 
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Hieronder ziet u een overzicht van de valutakoersverhoudingen vanaf 2009 t/m eind vorige 
maand.  
 

Valuta  

Slot 
2009 

Slot 
2010 

Resultaat 
2010 

eind 
feb '11  

Result. 2011 t/m 
februari 

2011 t/m 
februari: 

Euro / 
Aus $ 1.5955 1.3079 -21.99% 1.3553 3.62% 

€ steeg t.o.v. Aus $ 

 Aus $ / 
US $  0.8976 1.0231 + 12.27% 1.0182 -0.48% 

US$ steeg t.o.v. Aus 
$  

Euro / US 
$ 1.4323 1.3348 -7.30% 1.3804 3.42% 

€ steeg t.o.v. US $ 

US $ / 
Zw. fr 1.0289 0.9343 -10.13% 0.9285 -0.62% 

$ steeg t.o.v. 
Zwitserse frank 

Euro / 
Zw. Fr. 1.4838 1.2508 -18.63% 1.282 2.49% 

€ steeg t.o.v. 
Zwitserse frank 

Aus $ / 
Zw. fr. 0.9295 0.9559 + 2.76% 0.9455 -1.09% 

Zwitserse frank 
steeg t.o.v. Aus $ . 
 

euro/yen 133.34 108.59 -22.79% 112.9 3.97% 

€ gestegen t.o.v. yen 
 

dollar/yen 92.98 81.11 + 14.63% 81.76 + 0.80% 

$ steeg t.o.v. yen 

 

Uit deze vergelijking van de valutakoersen van de afgelopen twee maanden blijkt dat de euro 
en US dollar nu iets bijtrekken ten opzichte van de yen, Zwitserse frank en Australische $.  
 
Met een verwachte verdergaande algemene stijging van aandelen in 2011, lijkt dit een goede 
tijd om voor nieuwe langetermijnaandelenbeleggingen een gezond stuk aandacht te geven aan 
de Oosterse regio, Australië en Japan te geven en Zwitserland in Europa.  
 
De Australische dollar, Zwitserse frank en Japanse yen zijn sinds 2002 en 2008 sterker 
gebleken dan respectievelijk de Amerikaanse dollar en de euro. (Zie ons vorige nummer.) 
Bestudering van de horoscopen van de Verenigde Staten1 en van de euro2 toont aan dat beide 
de komende jaren nog met grote tegenwerkende krachten geconfronteerd kunnen worden en 
dit rechtvaardigt een gewogen spreiding over verschillende andere wereldvaluta, waar de 
Australische dollar, Zwitserse frank en misschien zelfs de Japanse yen voor in aanmerking 
komen.  
De Canadese dollar laten wij buiten beschouwing omdat een grote afwijking in de verhouding 
tussen de Canadese $ en de US $ onwaarschijnlijk lijkt . 
 

1) Vooruitzichten voor 2011, Raymond Merriman 
http://www.markettiming.nl/nl/producten/vooruitzichten-2011  

 
2) Onderzoeksartikel in Market Timing Digest mei 2010, binnenkort te plaatsen op    
markettiming.nl onder “Artikelen”.  
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Terugblik naar vorige maand   

 
Hierboven ziet u de grafiek van de S&P 500 op dagbasis van 2011. De dagkoersen van 
februari staan tussen de verticale lijnen. Van een openingsprijs van 1289,14 ging het naar een 
piek op 18 februari op 1344,07, 3,7 procent omlaag tot 24 februari 1294,26 bereikt werd en de 
S&P 500 index sloot op 28 februari de maand met 1327,22. 
 
Onze prognose van een maand geleden luidde:  
“De meeste analisten zijn positief voor de komende maanden. Er is in februari wel ruimte 
voor een gezonde correctie die waarschijnlijk boven 1260 in de S&P en 10,929 in de Dow 
Jones zal blijven. De AEX heeft een steunlijn rond 340. Beleggers die willen kopen worden 
geadviseerd op de correctie te wachten. Beleggers die al long zijn kunnen blijven zitten met 
oog op de algemene verwachting dat het na de correctie weer enige maanden verder omhoog 
gaat.”   
 
De S&P en andere aandelenmarkten hebben in februari voldaan aan het maandvooruitzicht 
van onze analisten. De analisten die de richting voor februari voorzagen zijn Dharmik Team1, 
GannTrader Jan van Gemeren2, Ray Merriman6, Grace K. Morris8, Barry Rosen11, Richard 
Schulz12 en Tjerk Spriensma13. Prima gedaan allemaal! 

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

6. http://www.markettiming.nl/nl/producten/weekly-all-markets 
8. http://www.astroeconomics.com/.  

11..http://www.fortucast.com 
12. http://www.schulzonmarketcycles.com/ 

13. http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-
redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id=2 
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 Market Timing Digest maartvooruitzicht aandelen 
 
De algemene mening is dat de aandelenmarkten zich in maart in ruig territorium bevinden en 
een correctie gaan maken binnen de positieve trend. 
 
De financiële astrologen over aandelenmarkten in ma art 
 
Dharmik Team1:  
“Maart zou geen verandering van de aandelenmarktentrends moeten brengen. Voor de  Dow 
Jones hebben we bevestigde steun op 12.000. Alleen daaronder zijn verkopen /short trades te 
overwegen.   Zolang als de Dow hierboven blijft kunnen we opwaartse bewegingen 
verwachten.” 
 
Gann Trader Jan 2: 
“Het meest waarschijnlijk een dalingsgolf, herstel, daling, die een bodem zal vinden medio 
maart tussen de 1270 en 1280.” 
 
Victor Ledeboer 3 

“De daling lijkt dus begonnen maar we moeten nog heel even geduld hebben. de verwachting 
is dat er weerstand gaat opdoemen rond de zone 369 - 370 wellicht een lagere top. 
[Victor ziet de aandelen in maart zigzaggend omlaag gaan.] 
 
Raymond Merriman4 

“De strategie is om bullish te blijven tot in juni 2011 en te kopen in alle correctieve 
dalingen.Idealiter zou men dat doen na een correctie omlaag van 2-5 weken dat dealiter komt 
in maart of begin april. Alle dalingen onder  1162,60 in het nabije S&Pcontract doen onze 
voorkeur omslaan van bullish naar bearish.” 
 
Grace K. Morris 5 
“Nïeuwe sectoren  
We hebben de luchtvaart transportsector afgelopen maand verwijderd van onze 
Aanbevelingenlijst en het lijkt nu alsof de hoge olieprijs de sector schade toebrengt. Ofschoon 
de luchtvaart geraakt is doen de vliegtuigfabrieken het goed. Boeing heeft zojuist een contract 
gesloten voor 30 miljard dollars om 179 luchttankschepen te bouwen. Boeing (BA) staat al 
sinds mei 2010 op onze aanbevelingenlijst (+ 13%) en zou het evenals de hele sector 
Ruimteluchtvaart/Defensie het goed doen met Jupiter in Ram (22/1-4/6/’11). Andere 
industrieën die het goed zullen doen in deze cyclus zijn bijvoorbeeld Basismaterialen, (kolen, 
staal, edelmetalen, zeldzame elementen) en Zwaar Materieel, … .....................”  
 
Ted Phillips6 
"Wees maar voorzichting in de aandelenmarkt deze maand. Als Uranus in Ram komt, loopt de 
volatiliteit meteen op. De markt is nu vatbaar voor een scherpe correctie, maar waag geen 
grote gok op de richting tot na 11 maart. Ik verwacht een achtbaanrit." 
 
 

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

3. http://www.decyclusanalist.nl   
4. http://www.markettiming.nl/nl/producten/weekly-all-markets 

5. http://www.astroeconomics.com/  
6. http://www.astroadvisor.com/  
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Markus Rose7 
“Onze outlook is short voor de Amerikaanse en Europese aandelen tot de week waarin de 
lente begint.” 

Barry Rosen8 
“Grootste hoogte naar 1 juni 2011 gaat het naar 1390-1400 maar er kan onderweg nog een 
verkoopschijnbeweging worden gemaakt tot eind maart en april die fors kan lijken waardoor 
het schijnt alsof er niet meer in de pijp zit. In de maartcycli zien we dezelfde zwakheid als in 
mei 2010. We moeten zien hoe een en ander zich gaat ontwikkelen.” 
 
Tjerk Spriensma9 
“De verwachting dat de bodem rond 7 maart of rond het weekend van 26/27 maart uitkomt 
blijft staan, waarbij 26/27 maart preferent is i.p.v. 7 maart. Daarna kunnen we een aantal 
maanden stijgen richting augustus.”  

7. http://www.astroadvisor.com/  
8. http://www.fortucast.com  

9. http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575  
 
Conclusie, Market Timing Digest maartvooruitzicht a andelen 
 
De algemene mening is dat de aandelenmarkten zich in maart in ruig territorium bevinden en 
een correctie gaan maken binnen de positieve trend. 
Het betekent dat langetermijnbeleggers long kunnen blijven met een stop loss onder de 
bodems van november (1173 S&P, 325 AEX) en kunnen bijkopen in maart of misschien april 
als de daling langer aanhoudt kunnen (bij)kopen.  
Agressieve kortetermijntraders kunnen overwegen om short te gaan tijdens een correctieve 
daling die meestal minstens 2 weken duurt. Kijk voor trendwijzigingen naar wat gebeurt in dr 
draaidatumzones, 8 maart +/- 3 handelsdagen en 28 maart +/- 2 handelsdagen.  
 
S&P is bullish – zo lang het in het (maandenlange!) trendkanaal blijft! 
Grafiek van Gaby Mittelman die enthousiasme uit straalt op 
http://www.astroworld.co.il/default.asp?iId=MEFHF  
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Duitse DAX, grafiek van Jan van Gemeren van GannTrader. Duidelijk is dat Jan een scherpe 
daling voorziet tot medio maart. De S&P is positief zo lang het trendkanaal intact blijft.  
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Astrologie  
 
De maand begint met een tekenverandering van Venus.  Deze gaat van het conservatieve 
teken van Steenbok naar het progressievere teken van Waterman. “Aangezien Venus over geld 
en valuta heerst, kan het beleid wijzigen wat valutakoersen beïnvloedt tijdens Venus in 
Waterman, dat is tot 27 maart. Dit wordt ook ondersteund door het laatste Jupiter-Pluto-
vierkant van 25 februari (houdt verband met grote schuld) en de ingressie van Uranus naar 
Ram, die op 12 maart (Europese tijd) begint. Ogenblikkelijk na de overstap naar Ram vormt 
Uranus een T-vierkant naar de Zon-Pluto-oppositie in de horoscoop van de Federal Reserve 
Board (opgericht 23 december 1913 om 18.02 PLT Washington DC – bron New York Times). 
Valutamarkten kunnen ook geraakt worden door plotselinge beleidswijzigingen van deze 
centrale bank. Wat zouden ze kunnen doen dan/ Os wat voor plotselinge en onverwachte 
gebeurtenissen in de wereld en economie kunnen een reactie van centrale banken 
veroorzaken? Met Uranus weet je het nooit. Het motto voor Uranus is “verwacht het 
onverwachte”.”  Aldus Raymond Merriman in de Vooruitblik op de week op 
http://www.markettiming.nl/nl/beurs-actueel/vooruitblik-financiele-astrologie-28-februari-
2011 
 
 
2 maart Venus stapt over naar Waterman De planeet die drijfveer van waardezaken wordt 
gezien is meer bereid om aan iets nieuws te beginnen in Waterman dan in Steenbok, waar ze 
vandaan komt. Het kan een stimulans zijn voor de markten, als het collectief meer 
toekomstgericht en veranderingsbelust (Waterman) is.  
 
4 maart Nieuwe Maan in Vissen Een nieuwe zaai- en groeifase begint nu in het gevoelige 
waterteken Vissen. Vissen is verbonden aan de zee en aan olie.   
 
9 maart Mercurius gaat naar Ram De drijfveer tot handelen en communiceren verlaat 
vandaag het gevoelige waterteken Vissen en stapt over naar het vuurteken Ram. Ram is het 
eerste teken van de dierenriem en Wil. Alles. Nu. De handel kan razendsnel gaan met 
Mercurius in Ram, net zoals mensen die geboren zijn (of nog worden) met Mercurius in ram 
een flitsend snel verstand hebben – het gaat soms zo snel, dat men niet nadenkt wat te kopen 
of te verkopen, alles gaat in intuïtieve flitsen. Traders en kortetermijnbeleggers: Hanteer stops 
op de markten voor het geval de vlam in de pan slaat en het per ongeluk niet uw kant opgaat.  
 
12 maart Uranus gaat naar Ram Uranus gaat in zijn ronde van 84 jaar om de Zon nu voor 
de komende 7 jaar het teken Ram binnen. Om in een zin de energie en dynamiek van Uranus 
uit te leggen pak ik er dit keer de mythologie voor u bij. Uranus is heerser van Waterman, dat 
mythologisch te verbinden is met Prometheus, die het 
vuur van de goden stal en aan de mensen gaf. Hij kon het 
niet aanzien dat het volk niet diezelfde vermogens en 
inzichten had als de goden.  
Elke keer dat Uranus door het eerste teken van de zodiak 
wandelt, Ram, valt de laatste eeuwen op aarde samen met 
een periode waarin veel vernieuwingen ontstaan. 
Uitvindingen worden dan gedaan die de middelen en 
technieken die in de decennia ervoor werden gebruikt, 
snel richting vuilnisbelt of museum doen belanden. 
Belangrijke uitvindingen uit het verleden tijdens Uranus 
in Ram waren: het polshorloge, de microscoop, potlood, 
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chronometer, de telefoon. In Wat beleggen betreft: basisastrologie zegt dat wanneer een 
buitenplaneet zoals Uranus in een vuurteken is, doen metaalmarkten en edelmetaal het beter 
dan gemiddeld. Noteert u dit in uw geheugen, Uranus is de komende 7 jaar in Ram. Terug in 
het verleden is opmerkelijk dat in de 19e eeuw in Californië een van de beroemdste 
goudkoortsen plaatsvond: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudkoorts.  
 
De financiële markten die gerelateerd zijn aan het teken waar Uranus doorheen loopt, kunnen 
hoogtes bereiken die door weinigen vooraf gezien worden en in dezelfde 7 jaar alle gewonnen 
glorie ook met een grote klap kwijtraken. Zo ontstond in de jaren dat Uranus in Waterman 
was (1995-2002) de Internetzeepbel. Er werden wereldprijzen geboden voor bedrijven in deze 
sector, denk aan World Online in Nederland. Nog voor Uranus uit Waterman vertrok, was het 
over. Beurzen stortten in toen duidelijk werd dat de bomen in de ICT-wereld toch niet tot in 
de hemel groeiden. En de jaren daarna, van 2003-2010, ging Uranus door Vissen. Vissen is 
het teken van olie. We zagen de afgelopen jaren de hoogste prijs voor olie ooit genoteerd, in 
zomer 2008, bijna $150 per vat. Daar bleef het bij en olie stortte vele tientallen procenten 
omlaag naar onder  $ 40. Een vat Brent olie ging 75 procent in waarde achteruit in de 
tweedehelft van 2008  De financieel astroloog Raymond Merriman voorzag de prijsexplosie 
en de instorting van 70-90%.  
Uranus in Ram kan explosies opleveren in de Ramsector: auto’s, sporten, vechten, militaire 
zaken. Ram is het teken van vooruitgang en energie, nieuwe energie. Met Uranus in Ram zijn 
nieuwe uitvindingen op energiegebied mogelijk.  
 
15 maart Venus driehoek Saturnus De geldplaneet Venus in harmonieus contact met de 
structuurvormende Saturnus (regeringen, banken). Hoewel een zwak beursaspect, met Venus 
in Waterman is doorgaans positief gestemd, gericht op nieuwe groei en komt nu in een 
vriendelijke atmosfeer Saturnus tegen. Het is de klassiek heerser van Waterman, regeert over 
het teken waar zij nu resideert. Het zou zo maar een opsteker voor de markten kunnen 
betekenen. (En het ontstaan van een nieuwe fundering voor diverse relaties en 
verbintenissen.) 
 
19 maart Volle Maan met Zon in Vissen en Maan in Maagd Beide tekens hebben gemeen 
dat ze dienstbaar zijn: de een op praktisch gebied (Maagd) de ander op gevoelsgebied 
(Vissen). Dit kan zowel positief als negatief gedaan of gezien worden. 
 
LENTE!  21 maart de Zon gaat 
naar Ram Op het Noordelijk 
Halfrond begint de lente! De 
Zon komt aan op 0 graden Ram 
als dag en nacht overal even lang 
zijn. De Zon  komt op nul 
graden Ram meteen met Uranus 
tegen, dit is een conjunctie. 
Vandaag dus 2 potentiële 
beursbeïnvloedingsaspecten.   
 
24-25 maart Maan in 
Boogschutter 
De Amerikaanse markten 
openen donderdag 24 maart met de Maan in Boogschutter en kunnen tot aan de slotbel vrijdag 
25 februari heftiger reageren dan anders. Is de toon positief, dan kan deze maanstand de beurs 
verder omhoog helpen. Is de negativiteit zwaarder dan Boogschutter met zijn optimisme 
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aankan dan werkt deze energie uit als olie op het vuur en kunnen 
verkoopsessies worden aangewakkerd tot heuse “sell-offs”. Over het 
algemeen werkt Maan in Boogschutter het krachtigst uit in een sterk 
opstuwend effect op valuta tegen de dollar en edelmetalen. 
 

"Human nature never changes and that is why prices swing from the one extreme level to the 
other. People get too hopeful and optimistic when prices are high. Then when prices reach 

extreme low, they get too blue, too pessimistic and over-sell." 
W.D. Gann 

 
 
27 maart  
Eerst: Venus conjunct Neptunus op 29.44 Waterman  Venus de ‘klassieke’ aanduider van 
geld komt op dezelfde graad als Neptunus, de grote onthuller of bedrieger. Neptunus is ook 
aanduider van het fiatgeldsysteem. Krijgt het fiatgeldsysteem een herwaardering, wordt het 
fiatgeldsysteem nu met andere ogen gezien, of verdwijnt het laatste restje zicht (Neptunus) op 
geld? (klassiek behorende bij Venus).    
 
Daarna: Venus verlaat Waterman en stapt over naar Vissen  Venus staat “verhoogd” i n 
Vissen, d.w.z. de psychologische drijfveer van Venus (waarden, genieten, relaties) komt in 
het gevoelige teken Vissen het best tot zijn recht. Als aanduider van geld kan Venus in Vissen 
wellicht overeenkomen met meer onduidelijkheid, bedrog of grotere verwatering (Vissen) van 
de waarde van geld (Venus). Het hedendaagse geld is ook meer (of bijna alleen maar) een 
product van schuld (Pluto) en erbij verzonnen / virtueel gedrukt (Neptunus) en dus meer 
Neptunus/Vissen dan Venus die is. (Toen geld nog echt waarde had, of althans zo gezien 
werd.) 
 
28 maart twee mediummilde beursaspecten, in combinatie met de aspecten van 27 maart en 
30 maart (en misschien daarbij 3 april) goed voor een hier ergens ontwikkelende shift in de 
beleggerpsychologie. 
 
Zon vierkant Pluto Een strijdbaar “erop of eronder” aspect. Het gaat hier om schuld (Pluto) 
waar leiders (Zon) op pijnlijke niet oplosbare wijze tegenaan lopen. 
Jupiter opposiet Saturnus Naar het werk van Manfred Zimmel uit Oostenrijk zijn Jupiter-
Saturnus-aspecten beursbeïnvloeders die doorgaans binnen +/- 2 handelsdagen resulteren in 
een top of een dal. Het kan ook binnen 2 à 3 weken zo uitwerken. 
 
30 maart Mercurius draait retrograde 
Als een planeet retrograde beweegt, zoals nu de handels- en communicatiedrijfveer voor =/- 3 
weken, betekent dit dat hetgeen deze symboliseert in de psyche, toe is aan een rustpauze en 
terug te kijken op het verleden. Het is een tijd waarin de cyclus gericht is op het verleden, het 
is goed voor het oude en slecht voor het nieuwe. Nieuwe projecten opstarten, afspraken 
maken of plannen lanceren tijdens Mercurius retrograde? Er is meer kans op een mislukking, 
terugdraaien of later geheel afblazen van het nu gestarte dan kans op een succes. Ook 
technische analyse en werken met andere door mensenhoofden bedachte of geanalyseerde 
zaken is minder betrouwbaar nu dan anders. Dat geldt ook voor veel wat met financiële 
astrologie te maken heeft, heb ik zelf ervaren. Al “klopt” alles op basis van alle anders 
nauwkeurig werkende checkpunten, draait de boel tijdens of vlak na Mercurius retrograde 
toch weer om en blijkt de zo fantastisch ogende trade een fiasco. Wat wel kan slagen is het 
uitvoeren van een transactie als tijdens deze periode de koersen in een tijd- en/of prijsgebied 
komen waar men al langer op wachtte. Zoals Ray Merriman zegt: Traders die toch willen 
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traden nemen hun winsten liever te snel dan te laat, bewegingen duren vaak maar 1-4 dagen. 
Het is een goede tijd om eens lekker rust of vakantie te nemen. 
 
2 april Mars verlaat Vissen en gaat naar Ram 
Mars is heerser van Ram, de masculiene kracht en oorlogsgod is het meest direct, bot en actief 
in zijn eigen teken waar hij… 
 
3 april komt Mars conjunct Uranus.  De spreekwoordelijke lont in het kruitvat. Nu staan in 
Ram (het actie- en strijdteken): Mars, de oorlogsgod, Uranus de omverwerper en Jupiter de 
overdrijver. Als een ding gezegd kan worden dan is het dat dit  een hele drukke energieke 
aprilmaand wordt waarin massa’s (Uranus) een grotere drang op het laten horen van hun stem 
en doordrukken van hun wens hebben dan sinds lang of nog nooit eerder meegemaakt.  
 
4 april Neptunus stapt over naar haar eigen teken, Vissen 
voor een eerste verblijf voordat de echter intrek begint in 
2012.  
De psychologische drijfveer van altruïsme, medeleven, loslaten 
van het ego en meedrijven met het collectief onbewuste (dus: 
echt niet weten waar je mee bezig bent) komt in haar eigen 
teken Vissen. Deze planeet heeft een zonneronde van 156 jaar 
en komt nu dus voor het eerst weer in haar eigen zodiakdeel 
waar deze energie ervoor kan zorgen dat het geestelijke een 
groter deel gaat uitmaken van wat er op aarde gebeurt. Het kan 
ook met groot verlies samenhangen. Neptunus maakt mensen 
los van hun ego en mensbeeld en dit kan ofwel door te 
vergeestelijken (er kan een enorme golf van echte spiritualiteit 
opkomen in de harten en geesten van de mensen) maar er kan 
ook een einde (Neptunus) aan een ego komen door een levensbeëindiging. Financieel 
astrologisch spreekt dit voor een groter belang voor water en mogelijk olie, verband houdende 
met verlies (Neptunus). Binnen de komende 14 jaar zijn mogelijk: het einde van het 
olietijdperk, watertekorten en watersnoodrampen op verschillende delen van de wereld, 
drinkwatertekorten, epidemieën, pandemieën, genezingen voor nu nog ongeneeslijke ziekten 
tot een groter zelfgenezend vermogen voor de mensen - zonder medicijnen, op kracht van de 
eigen geest. 
Vanaf 5 augustus gaat Neptunus weer terug Waterman in om 3 februari 2012 weer terug te 
keren in Vissen voor een verblijf tot ze 2025 voor het eerst de Ram ingaat.  
 
Zon opposiet Saturnus De aandacht en/of leider (Zon) tegenover de banken en de wet 
(Saturnus) in een strijd vanaf de veertiende graad van Ram (Zon) en Weegschaal (Saturnus). 
Wat er rond vandaag gebeurt, kan een voorbode zijn van een volgende zware astrologische 
constellatie die optreedt in 2014. Raymond Merriman noemt het de Kardinale Climax 2. We 
nemen die benaming over vanaf nu.. 
De Kardinale Climax 2 komt in april 2014 als een Groot Vierkant plaatsvindt tussen Uranus 
in Ram, Pluto in Steenbok, Jupiter in Kreeft, Mars in Weegschaal. Dit aspect raakt de 
oprichtingshoroscoop van de VS, precies het Zon-Saturnus-vierkant in hun horoscoop. De 
Zon heerst over de president, Saturnus over de regering. Als het weer niet lukt om de schuld 
onder controle te krijgen kan dat een destructief effect hebben op de structuur van de VS-
regering of de zekerheid van de positie van de president. Het Grote Vierkant in april 2014 
raakt ook de Venus in de horoscoop van Nederland. Venus symboliseert het geld en het 
algemene gevoel van welzijn in Nederland dat april 2014 op het spel komt te staan.  
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6 maart Zon conjunct Jupiter 
Grote opluchting is mogelijk, Jupiter is de geluksplaneet die optimistisch naar de toekomst 
kijkt. Het kan in een oppositie gaan om een patstelling tussen wat de leider of het bewuste wil 
en wat men hoopt dat het gaat worden. Jupiter in oppositie duidt vaak op het te zonnig inzien 
met kans op teleurstelling achteraf.  
 
9 maart Pluto draait retrograde in Steenbok 
Dit gebeurt ongeveer eens per jaar, dat de veel verder van de Zon staande Pluto achteruit lijkt 
te lopen. Deze dag en vooral de dagen hiervoor kunnen heel intens zijn zonder ruimte voor 
enig grijs, het is zwart of wit. Pluto is de planeet van schuld. Verwacht dat schuldenkwesties 
nu weer gaan opspelen die uitdraaien op een test van organisatiestructuren als regeringen, 
banken en wetten.   
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Draaidata 
Terugkijken op draaidata van afgelopen maand 
Hierboven de grafiek van de S&P in december t/m f2011. Draaidata waren 8 februari en 23 
februari. Als we kijken naar draaiingen van 1% of groter middels de zogeheten filtered waves 
in onze Financial Astrology Research software (FAR) zien we dat 8 februari samenviel met 
een topje in de weg omhoog. De tweede MTDdraaidatum 23 februari was één handelsdag na  
de drie dagen durende correctieve daling in de S&P. 
 

Hierboven de S&P 500 februari 2011 met de roze lijn die 1% filtered waves aangeeft, de 
blauwe lijn erdoorheen het 25-daags Voortschrijdend Gemiddelde en onderin de 15-daags 
Slow Stochastics.  
 
 
 Draaidata maart 2011 
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 veroorzaken op de in de dagen tot weken ervoor 
heersende trend. 
 

8 maart * 
28 maart *** 

 
 
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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GOUD – a window of opportunities  
“Gold is money. Everyhting else is credit.”  
J.P. Morgan tegen het Amerikaanse congres in 1912, een jaar voor de oprichting van de 
centrale bank van de VS.   
 

Terugblik & Vooruitblik  
 
Terugblik 
Het Market Timing Digest februarivooruitzicht luidde: “ De positieve kijk op goud op lange 
termijn staat nog fier overeind. Toch wordt het stiller in het bullish kamp voor de maand 
februari en horen we deze keer meer analisten met een overwegend negatief vooruitzicht. De 
meest bearish visies wijzen naar een daling tot aan het eind van dit kwartaal met mogelijk een 
tweede bodem in de zomer van 2011.”  

 
 
Hierboven goud op dagbasis in februari 2011. De maand begon met $ 1338 en sloot met $ 
1409,90. De prijs van goud is de hele maand blijven stijgen en de februariverwachting van het 
platform voor deze maand kwam dus dit keer niet overeen met wat er op de markt gebeurde. 
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Hiernaast de grafiek 
van de Chartoftheday 
van de Dow Jones 
uitgedrukt in Goud, 
echt geld. Hieraan is 
te zien dat aan de 
daling nu een 
(waarschijnlijk 
tijdelijk) einde 
gekomen lijkt te zijn, 
de neerwaartse 
trendlijn is gebroken 
sinds de aandelen het 
vanaf zomer 2010 
weer goed doen.  
 
 
 
 

 

Overzicht analistenvisies over goud maart 2011 
 
Dharmik Team:  
“De trend voor goud is omhoog vanaf het punt waar het de 1360 overtrof. Kijk uit naar 1500.” 
        
 http://www.futureanalyzer.com/ 
 
GannTrader Jan van Gemeren  
“Goud heeft gisteren een nieuw all times high bereikt. Hiermee lijkt de weg vrij voor een 
nieuwe stijgingsgolf. Ons koersdoel is thans 1550.” 
http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575&product_id=1   
  
 
Raymond Merriman: 
“De laagte van 28 januari ziet eruit als 11,33-maands laagte. We draaien nu naar bullish en 
zien alle correcties als koopbaar tenzij het onder 1307 komt, dan switchen we naar bearish. 
Als vorige maand gezegd: “Blijft deze markt omhoog wijzen dan kan het naar boven de 1400 
en boven de 1500 in een periode van een paar maanden.” 

http://www.markettiming.nl/nl/producten/weekly-all-markets 
 

Gaby Mittelman:  
“In mijn augustusartikel schreef ik: "Ik zag dat er een 173-daags ritme in goud zit… zie deze 
grafiek. De volgende halte is 16 januari 2011 – dat wordt dan een top of een bodem.”- En feit 
is het werd een laagte!  De volgende dag om in de gaten te houden is 8 julie 2011. Nu wordt 
het voor 1428 verhandeld. Slechts 2,8 punten is het van de laatste hoogte van 12 oktober 2010 
vandaan.”  

http://www.astroworld.co.il/default.asp?iId=MEF
HF 
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Grace K. Morris is bullish over de goudsector. In haar februari ASTRO ECONOMICS 
newsletter (die helpt de beste aandelen te kiezen) schrijft ze: "Jupiter ging van Vissen naar 
Ram (22/1/11). Een paar van de nieuwe begunstigde sectoren beginnen al een voorschot te 
nemen. Hieronder vallen van 22/i tot 4/6/11 o.a. basismaterialen,…,…,,…., staal, 
edelmetalen,   , ..., rare earth." 

http://www.astroeconomics.com/  
Ted Phillips: 
"Goud brak in februari door de 1350weerstand, waarmee het mijn neutrale tot negatieve kijk 
veranderde. Goud is nu de eerdere hoogtes rond de cruciale 1440 planetaire weerstand aan het 
testen. Dit ziet eruit als een goede verkoopgelegenheid als dit niveau blijft staan.  Voor goud 
is het belangrijk om door te breken onder de 1395 planetaire steun als het nog een neerwaartse 
correctie naar lagere niveaus wil maken. Als het blijft stijgen dan houdt de maximale 
stijgingstijd naar een top 11 maart op. Houd in elk geval deze datum scherp in de gaten voor 
een zich ontwikkelende top of bodem.” 

      http://www.astroadvisor.com/ 
 

Markus Rose: 
“Goud blijft waarschijnlijk verder stijgen...” 

http://www.rosecast.com  
 
Barry Rosen: 
“Het ziet ernaar uit alsof  er een kleine kans is op 1471 voor 4 maart of uiterlijk twee weken 
later maar we zijn sceptisch. Ergens voor eind maart of in april gaan we de 1280 of 1207 
uiteindelijk weer zien op de weekgrafiek maar we weten alleen niet hoe hoog het daarvoor 
nog gaat. Dit zijn onze doelen voor eind maart. Als onze meest recente ideeën voor aandelen 
en de dollar kloppen, dan kan er in de eerste week van maart nog een stijging in edelmetalen 
komen. Degenen die op 1600 wachten moeten nog een tijd van consolidatie afwachten voor 
de uitbraak komt tot in  2012.” (Fortucast werd uitgeroepen als  Number 1 timer for gold 
2010,  31 januari 2011 in het laatste nummer van  Timer Digest.) 

 
  http://www.fortucast.com   

Tjerk Spriensma:  
“...als het plaatje weer klopt gaan we nu verder omhoog richting de MTD7 rond 1 april.” 
http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id=2  
 
 
Conclusie, Market Timing Digest maartvooruitzicht g oud: 
Op een analist na die een daling ziet in maart en een andere die 11 maart een trendomslag 
verwacht, zijn de meeste analisten het erover eens: goud blijft stijgen in maart. 
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Het spel om Echt Geld  
Spelen alle spelers het wel eerlijk? 
 

Ondanks het feit dat China tegenwoordig de grootste goudproducent is (zie informatieve 
wereldkaart goudmijnen op http://www.usfunds.com/interactive/global-gold-mining-
production/?CFID=967406&CFTOKEN=24025647) is de vraag voor goud uit Azië nu 
vervijfvoudigd en de vraag naar zilver verviervoudigd. Het lijkt wel een tsunami. De overheid 
in Egypte heeft de export van goud nu verboden. In China stimuleert de centrale bank de 
burgers om fysiek goud en zilver te kopen via het ICBC Gold Accumulation Plan. In landen 
als Japan en Zwitserland wordt het sparen van goud ook gestimuleerd. In Nederland wordt het 
zwaar ontmoedigd, DNB schakelde de rechter in om het pensioenfonds dat in goud belegde te 
sommeren het te verkopen, omdat het naar men zegt: “een risicovolle belegging” is. Pas op 
want je lacht je nog dood, als het niet zo in en in triest was. De weblog 
www.thesilvermountain.nl trekt daarom de conclusie: 
1. De Nederlandsche Bank liegt. Zij moet deze gegevens immers kennen. Moedwillig legt 
men de rechtbank verkeerde gegevens voor. 
2. Er is sprake van rechterlijke dwaling. 
En ondertussen kopen burgers in andere, slimmere, krachtigere landen de laatste glimmertjes 
op de planeet op.   

Meer lezen op  
http://www.goud-beleggen.com/2011/02/goud-in-de-ban-voor-beleggers.html; 
http://www.fd.nl/artikel/21397392/pensioenfonds-moet-goud; 
http://www.zerohedge.com/article/eric-sprott-gold-tsunami  
http://www.miningweekly.com/article/egypt-bans-gold-exports-miner-says-not-affected-
2011-02-28  
 
Verkoop goud in winkels China 70% omhoog, �  
zie http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-
02/28/content_12085402.htm 
 
China heeft ook een geldpers: 
http://www.fxstreet.com/fundamental/market-
view/china-boom-or-bust/2011/02/02/ En nog één 
http://www.businessinsider.com/china-printing-press-
2010-11 

 
 
Willem Middelkoop op 
http://www.iex.nl/Column/61883/
Herwaardering-van-goud.aspx  
 
 “De Wereldbank wil dat goud 
een rol gaat spelen in het 
monetaire systeem. Dat is in feite 
een oproep tot herwaardering van 
goud.” 
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Richard Russell: Goud is de veiligste mustsoort   
Richard Russell van Casey Research schrijft sinds 1958 de Dow Theory Letters en wordt door 
duizenden over de hele wereld gevolgd. In het filmpje gaat hij in op de rol van goud, de 
dollar, de Verenigde Staten en China. De stijging in goud is nu anders dan tot 1980 toen het 
om inflatie ging, een tegenwicht tegen zwakke valuta als de dollar en de euro.  

http://www.youtube.com/watch?v=MXG8eQkYVpg&feature=player_embedded  

Iets over zwart goud  

 

 Olie In mijn artikel in augustus schreef ik:  

Olie:"Ik schreef afgelopen maand (juli 2010): "De Neptunus–Cheiron-conjunctie kan een 
oplossing brengen voor de oceaan en al wat daar leeft.” BP kwam met een oplossing en zei 
dat ze het probleem hadden opgelost… en op geheel mysterieuze wijze verdween de olie. 
Niemand weet waar de verloren gegane olie gebleven is. Cheiron blijft tot minstens februari 
2011 heel dicht bij Neptunus, dus ik hoop dat ze ook kunnen oplossen wat ze ons niet verteld 
hebben.   
Als de olie boven de vorige hoogte van $88,40 uitkomt, spuit het uit naar$ 126." 
De olie kost nu $ 100.  $ 101,65 is 61.8% Fibonacci. De MACD is heel zwak op de 
weekgrafiek. Als het boven dit niveau uitkomt, bereikt het mijn doel van juli 2010: $ 126.  De 
60 minutengrafiek toont steun op 96,5, doel: 100 -103,3 

Meer informatie van Gaby op http://www.astroworld.co.il/default.asp?iId=MEFHF  
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“Het is maar goed ook dat de mensen in het 
land niks snappen van ons geldsysteem, want 
als ze dat wel deden, dan denk ik dat er 

ogenblikkelijk een revolutie zou uitbreken.”  
-Amerikaans industrieel Henry Ford-  
 

 

Valuta: Euro/Dollar   

Terugblik & Vooruitblik  
 
Terugblik 
Hieronder de grafiek van €/$ in 2011, de maand februari daarin gesepareerd. De  maand 
kende wat hobbels en bobbels, opende met een koers van 1,3691 en sloot met 1,3804.  

 
Het februarivooruitzicht van Market Timing Digest luidde een maand geleden: “Hoewel 
verdeeld, gaat de weegschaal richting een verdere stijging van euro/dollar in februari.” Dit 
was dus wederom een prachtig schot in de roos. Dankzij en felicitaties aan:  

Dharmik Team, http://www.futureanalyzer.com/ 
Raymond Merriman , 
http://www.markettiming.nl/nl/producten/weekly-
all-markets 
Ted Phillips, http://www.astroadvisor.com/ 
Richard Schulz, 
http://www.schulzonmarketcycles.com/index.html 
Tjerk Spriensma. 
http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-
redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id=2  

Een knap stukje werk.  
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Market Timing Digest vooruitzicht euro/dollar maart  in ‘n notendop 
De stijging in €/$ houdt op in maart als het niet boven de weerstand van 1,41-1,42 kan 
uitkomen gaat het dalen.  
 

Overzicht visies analisten voor euro/dollar in maar t: 
Dharmik team: 
“Euro/US dollar kan het huidige niveau in maart vasthouden. We zien 1,40 en 1,42 
aangeraakt worden.”      http://www.futureanalyzer.com/  
 
GannTrader Jan  van Gemeren ziet de $ zijwaarts tot iets oplopend. 
http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575&product_id=1   
  
 Raymond Merriman: 
“Zolang de euro standhoudt boven 1,3100 en de Zwitserse frank boven 1,0220, is de primaire 
trend nog steeds omhoog. Valutahandelaren moeten scherp opletten rond 17-22 maart als de 
Fed met schokkend nieuws komt voor rentes en valuta.” 

http://www.markettiming.nl/nl/producten/weekly-all-markets  
 

Gaby Mittelman: 
“In oktober zie ik het "gaat richting 1,42.” Op 4 november 2010 bereikte het 1,4280 en zakte 
toen weg… Nu ligt er weerstand op 1,41. Ik mik nu op 1,32. Kijkend naar de weekgrafiek, is 
er steun op 1,2880 in januari. De volgende draai kan komen 7, 7 juli en 17 september 17 
2011.” http://www.astroworld.co.il/userfiles/yen%20$.GIF geeft ook een blik op de $/yen. 
 
Ted Phillips: 
"Belangrijke planetaire steun op 1,3780 voor de euro.dollar in maart. Als dit niveau 
standhoudt, blijven we georiënteerd aan de koopkant. Een doorbraak tot onder 1,3680 duidt 
op een in aantocht zijnde grotere correctie.”                      
http://www.astroadvisor.com/  
 
Markus Rose: 
“Onze outlook is omlaag voor de euro tot de week waarin de lente begint.”  

http://www.rosecast.com  
Barry Rosen: 
“Deze markt is in de problemen en kan eind april zo maar bij 125 aankomen.”  
         www.fortucast.com  
Tjerk Spriensma: 
“De Euro-Dollar loopt goed, de prijs is opgelopen en we kunnen nu weer draaien en 
zuidwaarts bewegen.” 
http://www.ganntrader.org/intl_cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=72&product_id=2  
 
 

Conclusie, Market Timing Digest maartvooruitzicht e uro/dollar 
Er gaan meer stemmen op voor een daling van de euro en stijging van de dollar dan 
andersom. Sinds de verzameling van de analistenvisies is €/$ mede als gevolg van de door de 
ECB aangekondigde toekomstige renteverhoging, gestegen tot bijna 1,40. Vier analisten zijn 
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al bearish en astrologisch kan een beleidswijziging van de Fed niet worden uitgesloten. Wij 
veronderstellen derhalve dat de stijging in €/$ in maart ophoudt; het niet boven de weerstand 
van 1,41-1,42 kan uitkomen en dan gaat dalen.  
 

 

Achtergrondzaken in de spotlights 
 
Op de vraag welke valuta is het veiligst? Zegt Richard Russell van Casey Research, hij 
schrijft sinds 1958 de Dow Theory Letters, dat hij denkt dat de volgende wereldmunt de 
Chinese renminbi gaat worden, gedragen Video: Richard Russell: Gold is the Safest Currency  
http://www.youtube.com/watch?v=MXG8eQkYVpg&feature=player_embedded 
 
6 grafieken die aantonen dat centrale banken wereldwijd roekeloos geld bijdrukken.  De 
geldpers staat voluit aan in: India, China, Amerika, de EU, Japan, Groot Brittannië.  Door 
officiële instanties uitgegeven grafieken staan op http://blacklistednews.com/6-Charts-Which-
Prove-That-Central-Banks-All-Over-The-Globe-Are-Recklessly-Printing-Money-
/12762/0/13/13/Y/M.html 
 
Waar kan het heengaan? Tekenend plaatje van http://truthingold.blogspot.com/2010/03/when-
will-fed-announce-more-qe-money.html (hieronder) toont aan waar de VS nu is en waar ze 
heengaan.  
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Modelportefeuille 
 
Enige tijd geleden kwam er een bericht uit over een Japanse uitvinding om een metaal te 
maken dat dezelfde eigenschappen als het industriële metaal Palladium zou hebben. Dit 
metaal is op dit moment nog niet op grote schaal beschikbaar, het is nog steeds duurder dan 
palladium zelf. We blijven palladium aanhouden in onze portefeuille en zijn er nog steeds in 
geïnteresseerd om bij te kopen tijdens dipmomenten. We denken dat het fonds North 
American Palladium in 2011-2012 zijn oude top van $ 12,84 kan testen en overtreffen. In 
feite is het nu sinds de laatste bodem op 24 februari weer terug boven het 25-daags 
Voortschrijdend Gemiddelde, staan de Slow Stochastics nog niet op een koopsignaal maar is 
het gisteren zo positief gesloten, dat ik vermoed dat het hier door agressievere beleggers al 
gekocht kan worden voor een volgende rit omhoog die mogelijkerwijze de laatste dubbele top 
van 7,99 en 7,93 gaat overtreffen. Conservatievere beleggers wachten totdat dit aandeel deze 
weerstand heeft doorbroken en plaatsen hun stop onder de laatste bodem ervoor, of onder de 
laagste koers van 2011, d.i. $ 6,19 van 10 januari. Men kan eventueel ook kiezen (of spreiden) 
met de ETF Psysical Palladium Shares, code PALL die er ook goed uitziet als belegging. 
 

 
Grafiek van North American Palladium (PAL) van 2011 t/m 2 maart. De lijn geeft het 25-
DVG aan dat nu op 7,15 staat en per dag iets oploopt. Zo lang het daarboven blijft is de trend 
opwaarts.  
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Modelportefeuille 
 
Aandeel of 
product 

Koopko
ers 

Datum 
aankoo
p 

Stat
us  

Huidi
ge 
prijs 

Actie Uitleg Resulta
at 

NORTH 
AMERICAN 
PALLA 
(PAL) 

$2,61,  
$3  
 

1ste 
aankoo
p 15 
mei 
2009 

Long  $7,42  Houden 
tevens nog 
bijkoopbaar 
oor lange 
termijn.  

Dit 
edelmetaal 
kan de 
komende 
+/- 2 jaar 
sterk 
opwaarts 
koersen 

184 % 
winst 
sinds 
eerste 
tip 

El Paso  $ 10 
gem.  

Decem
ber ’09 
& 
januari 
’10  

Long  $ 
18,30 

Houden 
tevens nog 
bijkoopbaar 
oor lange 
termijn. 

Lange 
termijnposi
tie, 
grootste 
stijging 
komt 
2011-2012  

83 % 
winst 
sinds 
eerste 
tip 

PGP $ 18.27 5 juli 
2010 

long $ 
22,83 

Kopen - 
houden 

Naast evt. 
koerswinst 
23% 
dividend 
per jaar 

+/+ 
25% 

Euro/ 
Dollar 

1,2600 26 
augustu
s ‘10 

Glad 
calls 
maar
t 
long 
in 
juni 
calls 

… Alleen voor 
ervaren 
traders 

Horizontal
e long 
calloptie  
maart 2011 
verkocht 
met 60% 
winst.   
Nu nog 
long call 
juni 2011  

1e: 
60%  
2e: 0% 

PIO $18,60 29 nov  
‘10 

Long $ 
20,18 

Houden;  
Kopen; 
bijkopen  

Langetermi
jn 
belegging, 
ziet er 
koopbaar 
uit  

+ 8,5% 

RBS Water 
Turbo Long 
128,4 

€ 2,84 29 nov  
‘10 

Long € 3,63 Houden in 
februari. 
Kopen of 
bijkopen na 
aandelencorre
ctie. 

Middellang
e termijn, 
wat 
agressiever
e 
belegging 

+27,8% 

Schlumberger $ 84,80 13 jan Long $ Kopen  Sterk tot + 9,5% 
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2011 92,85 juni-juli 
2011 

CENX 
Century 
Aliminium 
Co. 

$ 16,27 3 maart 
2011 

Long  Kopen Middellang
e 
termijnposi
tie  

 

SUIKER: 
deels SGG 
iPatch Dow 
Jones Sugar 
index, ETN 
+ CZZ, 
suikeraandeel 
Cosan. 

Onbeken
d. 

4 maart 
2011 

Long Slot 3 
maart 
$ 
94,67 
en $ 
14,03 

Te kopen Stop-loss 
onder $ 
87,27 en $ 
12.  

 

div. 
beleggingsfon
dsen in Austr. 
$ zie 
omschrijving.   

Aus. $ 
beleggin
g 

Februar
i 2011 
start 

Long  div.  Super 
defensief, 
aanschaffen 
en vasthouden  

Super 
defensief 
in plaats 
van geld 
laten ver-
dampen op 
spaarrek. 

 

• Fidelity Australia Fund: aandelen div. sectoren Australië 
• Dexia Eq.L Australia C: idem 
• Parvest Eq.Australia: idem 
• All S&P Metals & Mining (ASX:MAM) Beleggingsfonds in goud- en zilvermijnen. 

Bovengenoemde fondsen worden aangehouden in Australische $, ter spreiding van het 
valutarisico waarmee via deze fondsen ook belegd wordt. 
 
Vandaag nieuw in de portefeuille:  
1.) Century Aluminum Co. (CENX) aangeschaft voor $16,27. De vliegtuigindustrie groeit, de 
winsten in de automobielindustrie nemen toe en aluminium is een metaal dat tot juni 2011 een 
sterkere groei kan doormaken. Sinds 2010 zit er een stijgende lijn in. Weerstand ligt op de 
oude top van $ 17,83. Mogelijk willen defensieve beleggers wachten tot het deze horde 
genomen heeft. Onze stop loss ligt op de $ 14,02 steun, dat is de laagte van januari, toen goud 
ook een belangrijke laagte vormde.  
http://finance.yahoo.com/echarts?s=CENX+Interactive#chart6:symbol=cenx;range=6m;indic
ator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined  
 
2.) iPath Dow Jones UBS Livestock T (NYSEArca: COW ) aangeschaft voor $ 31,30. Dit is 
een aandeel waarmee we een ‘gokje wagen’ en uitgaan van een verdergaande stijging van de 
prijs van vlees. Met Jupiter en straks vanaf 12 maart ook Uranus in Ram, breekt een nieuwe 
‘yang’tijd aan waarin deze sector verder kan stijgen. De laatste lage bodem was 1 november 
2010, ver onder het 25-DVG en nu +/- 4 maanden later lijkt de grafiek er sterk op. We hebben 
nog geen bevestiging van een stijging, zo lang de koers nog niet boven het 25-DVG ligt (nu 
op 31,66). Meer conservatieve beleggers wachten tot het minstens twee dan daar boven is 
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gesloten. Hieronder de grafiek vanaf juli 2010. Let op de slow stochastics onderin, die 
stonden begin november op bodemniveau met koersen onder het 25-DVG en nu weer. Zo 
lang het nog niet boven het 25-DVG is, kan het nog verder dalen dan de laatste laagte van 2 
maart, $ 30,67. Onze stop ligt op $28,40, d.i. de bodem van 1 november jl. 
Grafiek COW vanaf juli 2010 met het 25-DVG (lichtblauw). Onderin de slowstochastics.  
 

3.) Terug in de portefeuille: suiker, middels iPath Dow Jones-AIG Sugar Total Return Sub-
Index ETN (SGG) en het Cosan suikeraandeel met code CZZ.  De stijging in suiker is nog 
lang niet voorbij en kan voortduren zo lang Saturnus nog in Weegschaal is. De piek was 
boven $100 begin februari. Het is gedaald tot 87,27 op 23 februari, precies een 
MTDdraaidatum, en heeft de weg omhoog sindsdien weer gevonden. We schaffen vandaag 
vrijdag 4 maart aan SGG rond $94-$95 met een stop-loss onder $ 87,27 en CZZ net boven  
$ 14 met een stop-loss onder $ 12. In het februarinummer gaven we aan CZZ voor een 
aankoop op het oog te hebben. Suiker haalt het nieuws omdat J.P. Morgan een grote aankoop 
in suiker deed, waarschijnlijk voor een grote klant, wordt gezegd op Business News Network. 
In de video van 1 minuut 45 wordt SGG genoemd als beleggingsinstrument. De video:  
http://watch.bnn.ca/#clip426513 . Prijsinformatie SGG: http://seekingalpha.com/symbol/sgg 
en CZZ: http://seekingalpha.com/symbol/czz?source=search_general&s=czz.  
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