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“Millionaires don't use astrology, billionaires do" - JP Morgan. 
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Richard Fisher, Dallas Federal Reserve Bank President, 1 april 2009:  

“You know, economic forecasting was invented to make Astrology look respectable.” 
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Inleiding 
 

De eerste Market Timing Academy is een feit 

De eerste Market Timing Academy eindigde 28 augustus jl. het laatste 4-daagse collegeblok waarmee Raymond 

Merriman in totaal 21 mensen heeft opgeleid in de schone kunst van het timen van de markten met gebruikmaking 

van trendanalyse, patroonherkenning, trendindicatoren, leidende indicatoren cyclusanalyse en kosmologie en 

prijsdoelberekening. Het was een enorme belevenis om daarbij geweest te zijn, deel uit te maken van de 

internationale groep mensen die de methode hebben opgepakt. Er zullen vele nieuwe initiatieven uit ontstaan waar 

we u te zijner tijd graag over berichten. Nu ligt er nog een stapel studiemateriaal voor ons voor de eindtest gedaan 

kan worden. Ook zijn in veel gevallen extra opleidingen en testen nodig voordat er nieuwe business uit kunnen 

ontstaan. Er wordt op veel plekken op de aarde hard aan gewerkt! Eén ding weet ik zeker: het wordt vervolgd… 

Resultaten die gelden 

Market Timing Digest kon in de afgelopen jaren terugkijken naar 3 jaar de markt overtreffen van 2010-2012, 

bevestigd door een accountantsverklaring. Op langere termijn bekeken zijn het ook resultaten die gezien mogen 

worden: van 2010 t/m eind 2013 is de Modelportefeuille in 59,75 procent gegroeid! En in 2014 groeien we verder! 

Dat vraagt om een feestje. 

Feestaanbieding 

Abonnementsprijzen voor Market Timing Digest zijn nu sterk in prijs verlaagd! Zo kost een jaarabonnement nu geen 

€ 495* maar slechts € 395*.  Wenst u Market Timing Digest langer te ontvangen? Sluit dan nu een jaarabonnement 

af! Bent u daarnaast ook geïnteresseerd in het boek Vooruitzichten 2015, dan hebt u na uw boekbestelling nog eens 

recht op 10% korting op de prijs van een jaarabonnement (plaats dan twee bestellingen, een met code VV2015, een 

met NEWS2015). Dat is t/m 31 oktober: korting op korting! Bestellen doet u hier.  

*)Prijzen exclusief btw. 

Vooruitblik op de markten voor deze maand in één oogopslag:  

- Aandelenindices: dalingen tot boven steunen begin augustus kunnen gekocht worden 

- Goud: goud daalt in september tenzij het boven 1300 en 1350 kan komen   

- Euro/dollar: opleving van max. een paar weken biedt verkoopkans euro 

 
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.  

http://www.markettiming.nl/img/image/file/Homepage%20Blogs/Schogt%20Market%20Timing%20-%20Performancerapportage%20+%20verklaring%20(2).pdf
http://www.markettiming.nl/nl/producten/vooruitzichten-2015
http://www.markettiming.nl/nl/producten/market-timing-digest
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Aandelen Beurzen in cijfers t/m augustus 2014 

AMERIKA Eind juli Eind augustus Afgelopen maand 

Nasdaq Composite 4369,77 4580,27 4,82% 

Braziliaanse 

Bovespa 
55.829,41 61.288,15 9,78% 

Dow Jones 16563,3 17098,45 3,23% 

S&P 500 index 1930,67 2003,37 3,77% 

Gemiddeld     5,40% 

 

EUROPA Eind juli Eind augustus Afgelopen maand 

Duitse DAX 9407,48 9470,17 0,67% 

Franse Cac 40 4246,14 4381,04 3,18% 

Nederlandse AEX 403,05 413,13 2,50% 

Zwitserse SMI  8410,27 8658,97 2,96% 

EuroStoxx50 3115,51 3172,63 1,83% 

Gemiddelde ( ex 

EuroStoxx50) 
    

2,33% 

 

OOSTEN Eind juli Eind augustus Afgelopen maand 

Japanse Nikkei 15646,23 15424,59 -1,42% 

Hang Seng 

Hong Kong 
24756,85 24742,06 -0,06% 

Australië, Sydney 5623,12 5624,57 0,03% 

Russische MICEX 1379,61 1400,71 1,53% 

Gemiddeld     0,02% 

 

Beurzen in Europa laten net als in de Amerikaanse regio rond de 2 procent winst zien met uitschieters tot bijna 5 

procent erbij voor de Nasdaq Composite en bijna 10 procent erbij voor de Braziliaanse Bovespa.  Het meest 

bescheiden is de DAX uit Duitsland, waar de economie in het tweede kwartaal is gekrompen, de eerste teruggang 

voor de grootste economie van Europa sinds 2012.  

De eerste rode cijfers verschijnen in de beurzen van landen in de Stille Zuidzeeregio, waar de Japanse Nikkei de 

grootste min laat zien. De Hang Seng speelt bijna quitte. Stilte voor de storm?  
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Terugblik op vorige maand 
De verwachting luidde: De eerste helft van de maand is trend omlaag naar test steunen 16.000-16.500 Dow Jones, 

1835-1895 S&P, 395 AEX. Enig herstel is mogelijk in tweede helft van de maand. 

 

Dow Jones op dagbasis t/m 29 augustus 2014. Onderin zijn Slow Stochastics afgebeeld.  

Het laagste punt was 16.333,78 op 8 augustus, waarna het opveerde tot de hoogste piek in augustus op de 26e op 

17.153,80. Veel beter dan dit kan een vooruitzicht bijna niet zijn. Met dank aan de inzichten en expertise van: 

Dharmik Team, Robin Handler, Raymond Merriman, Grace K. Morris, Tjerk Spriensma, Norm Winski. 

 

 

Vooruitzicht aandelenmarkten deze maand 
 

September is historisch de meest beruchte maand. Ondanks dat zijn vier analisten ronduit bullish zolang de S&P 

boven 1930 en vooral 1890 blijft, de DJ boven 17.000 en vooral 16.333 blijft. Even zoveel anderen zijn bearish en 

wijzen op dalingen van 5% of meer. De overigen zien een daling vanaf een piek naar een low in de eerste helft van de 

maand waar een koopmoment kan ontstaan zolang de steunen van begin augustus houden (naar interpretatie 

redactie). Conclusie: dalingen die de steunen van begin augustus in stand houden kunnen gekocht worden. 

 

De individuele meningen van onze financiële astrologen staan in de aparte bijlage.   

http://www.futureanalyzer.com/
http://www.oss.cc/oss_Home.asp
http://www.markettiming.nl/nl/producten/weekly-all-markets
http://www.astroeconomics.com/
http://www.ganntrader.org/cms/affiliate-redirect.php?affiliate_user_id=575
http://www.astro-trend.com/
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Sectoren 

“TIME FOR A CHANGE 

Als Jupiter (overvloed) naar Leeuw overstapt op 16 juli 2014 zijn tot 11 augustus 2015 en de sectoren hotels, gaming, 

.., … en … en …  helemaal “hot” in de markt.” 

Sectorennieuws en aandelentips van Grace K. Morris. 
 
 

Tot zover de voorbeeldeditie van Market Timing Digest september.  

 

Market Timing Digest maandedities worden vergezeld door een bijlage met de individuele 

analistenvisies die in deze hoofdeditie als een mening worden samengevat. U krijgt zo een kijkje in de 

keuken van onze analisten. 

Deze editie van september 2014 werd voortgezet met een uitgekomen voorspelling voor Goud, een rake 

analyse van Euro/US dollar plus de MTDdraaidata die exact de beursomkeringen van de maand 

aanwezen bij 12 en 21 september.  

Tot slot de Modelportefeuille, waarvan de inhoud voorbehouden is aan betalende abonnees. 

 

 

Resultaten afgelopen 4 jaar: 59,75% winst! Jaar op jaar cumulatief ruim meer dan 70%. Lees verder>> 

 
Dank u vriendelijk voor uw belangstelling.  

http://www.astroeconomics.com/
http://www.markettiming.nl/nl/producten/market-timing-digest


 

Copyright © Schogt Market Timing, The Netherlands, 2014 

 

7 

 

Over Market Timing Digest  
Market Timing Digest is een initiatief van voormalig valutahandelaar en financieel astroloog Irma Schogt. Elke maand ontvangt Market Timing 

Digest de analyses van een internationale financiële astrologen en destilleert daaruit voor de komende maand de visie van het Wereldwijde 

Platform voor Financiële Astrologie. Deelnemers aan Market Timing Digest hebben met elkaar gemeen dat zij op welke manier dan ook 

astrologie in hun werk betrekken. Zij doen dat elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen perspectief en kunnen daarom met elkaar van 

mening verschillen. Astrologie is niets anders dan historische overeenkomsten tussen planetenbewegingen aan de hemel en menselijk gedrag 

op aarde; in financiële astrologie uitgedrukt in koersen en planetencycli. Het kan alleen toegepast worden via menselijke inbreng, die van 

persoon tot persoon kan verschillen. Als er verkeerde inschattingen worden gemaakt, ligt dat vaak aan de persoon, niet aan de methode die 

niet perfect is maar in de financiële markten wel voor betere resultaten kan zorgen dan zonder het gebruik van financiële astrologie. Market 

Timing Digest geeft maandelijks, op basis van de essenties die naar voren komen uit het tussen de 1e en 3e van de maand verzamelde werk 

van onze financiële astrologen, een mening voor de markten. Dit komt uiterlijk de 5e van de maand uit in het Nederlands en de Engelse 

vertaling 2 dagen daarna. In de Updates, die doorgaans uitkomen in de weken waarin geen maandeditie uitkomt of verschijnt, wordt op de 

maandvisie teruggekeken en waar nodig bijgestuurd. Tussendoor verschijnen regelmatig HOT TIPS waarin Irma Schogt voorbeelden toont van 

de beleggingsbeslissingen zij zelf op basis van o.a. financiële astrologie neemt. 

Hoe Market Timing Digest te lezen 

In de Market Timing Digest komen twee verschillende vakgebieden samen, de financiële wereld en astrologie. Beide vakgebieden gebruiken 

om op een snellere en efficiëntere wijze te communiceren hun eigen vaktaal. Om de leesbaarheid voor alle lezers te behouden is gekozen voor 

in de nieuwsbrieven en updates weinig tot summiere informatie te verstrekken. Voor uitleg van definities en begrippen in de Market Timing 

Digest verwijzen we naar onze nieuw gecreëerde webpagina’s met begrippendefinities voor u als onze lezer.   

 

Glossaria  
Voor een uitleg van de vaktermen en meest gebruikte begrippen raadpleegt u onze FAQ-pagina’s: 

FAQ over Marktcycli en patronen: op http://www.markettiming.nl/nl/faq-cycles-analysis  

FAQ over Markttaal & Technische Analyse: op http://www.markettiming.nl/nl/faq-technical-analysis  

FAQ over Astrologie:  op http://www.markettiming.nl/nl/faq-astrology Meer FAQ invulling en pagina’s zijn in de maak. U vindt 

de button FAQ op de homepagina van MarketTiming.nl, naar http://www.markettiming.nl/nl/faq.    

© Copyright Schogt Market Timing. Deze info is alleen voor  individuele abonnees bestemd. Niets uit deze uitgave mag op 

welke wijze dan ook zonder toestemming van Schogt Market Timing worden gekopieerd of gedistribueerd. 

Belangrijke informatie 

Deze beleggingsopinie is uitgebracht door Schogt Market Timing en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een 

algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het 

aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en 

het gebruik van de informatie, waaronder begrepen het besluit tot houden, kopen, verkopen of daarmee gelijk te stellen 

verrichting ten aanzien van een effect of financieel instrument. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder 

moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Irma Schogt heeft zelf posities in alle in Market Timing Digest 

portefeuille genoemde producten, sinds het eerste bericht aan abonnees via maandedities en/of Updates. De 

beleggingsaanbevelingen zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen. Schogt Market Timing geeft geen garantie dat de door haar 

gebruikte informatie accuraat of compleet is. Aan deze beleggingsaanbevelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Schogt 

Market Timing, noch enig andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, 

voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling ofs de daarin opgenomen of verwerkte informatie. 

http://www.markettiming.nl/nl/faq-cycles-analysis
http://www.markettiming.nl/nl/faq-technical-analysis
http://www.markettiming.nl/nl/faq-astrology
http://www.markettiming.nl/nl/faq

