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Aandelenbeurzen kelderen 
 

De aandelenindexen in Amerika (en de wereld) kelderden maandag 24 augustus nadat ze vorige week al 3 dagen 

aaneen gedaald waren. De Dow Jones (DJ) opende maandag meer dan 1000 punten lager, herstelde ongeveer 1000 

punten en eindigde de dag 600 punten lager. 

 

Al meer dan een jaar tonen we een grafiek van de DJ, gemaakt door MMTA-afgestudeerde Kat Powell, die in 

augustus-november 2015 een diepe daling - een cycluslaagte van lange termijn - projecteert. We tonen deze hier nu 

weer enkel om lezers te wijzen op het belang van kosmische aspecten in combinatie met de cyclusonderzoeken voor 

de handels- en beleggingsgemeenschap. Als in vorige weeks SMT Cyclus Nieuwsbrief gemeld, Daarin hebben we 

consequent aangetoond hoe de lange termijncycli van 6- en 4-jaar samen met de 15,5-maands (en 50-weeks)cycli 

overlappen met de planetaire cycli van lange termijn, wijzende op de komst van een belangrijke low tussen augustus 

en november 2015. We zijn er nu dus en zoals u op de grafiek ziet gaan de prijzen inderdaad dalend deze tijdsband in. 

De DJ is nu vandaag met de low van 15.370 bijna 3000 punten lager dan op 19 mei. Het is zelfs lager dan de 50-

weekslow van 15 oktober 2014 op 15.855. Dat betekent dat dit een grotere cyclus is dan een 50-weeksperiode. Als in 

de vorige twee edities aangegeven:  Op langere termijn blijven we anticiperen op zowel een 6,5- als een 4-

jaarscyclusdal binnen niet al te lange tijd. De 6,5-jaarscyclus heeft een reikwijdte van 5-8 jaren. Gemeten vanaf 

startpunt maart 2009, kan de bodem ieder moment voor eind 2017 vallen. De verwachte daling is 28-50% vanaf de 

top van die cyclus. … De 4-jaarscyclus (46-maandsccylus, range 36-56 maanden), begon met de low van oktober 

2011, Die ziet de bodem tegemoet oktober 2014 – juni 2016. De daling kan 17-50% van de recordhoogte afnemen. 

Aandelenindices zijn in de tijdsband voor al deze lange-termijn-cyclusdalen. Dat betekent dat de top op 19 mei al 

geplaatst kan zijn of dat de top zeer binnenkort komt. … Binnen de 4-jaarscyclus komen vier-vijf 50-weekscycli voor 

met een reikwijdte van 38-62 weken. Startende vanaf de huidige 4-jaarscyclus in oktober 2011 zien we drie afgeronde 

cycli: november 2012, oktober 2013 en oktober 2014. We zijn nu in de vierde 50-weekscyclusfase die binnen 12 

weken van 1 oktober naar de bodem gaat. ( 6 juli – 24 december 2015). Daar zijn we nu. Een normale correctiedaling 

zou deze low naar 17.103 +/- 295 brengen. De low van 17.125 op 12 augustus is precies in het midden van dat 

gebied, dus dat kan hem zijn. Er is echter nog tijd genoeg over en als dit ook een 4-jaarscyclus is, dan kunnen prijzen 

eenvoudig naar het minimale 17%-niveau wegvallen, naar het 15.230-gebied.  

Niet verkeerd. En nu zijn we in de driesterren-omkeerzone van 26 augustus, gevolgd door 6 september het einde van 

Venus’ retrogradegang op  en 17 september vormt Jupiter een oppositie naar Neptunus.  

Hieronder  delen we de geactualiseerde grafiek van de Dow Jones met u, de periode waarop alle cyclische en 

kosmische tijdsbanden overeenkomen nog eens benadrukkend.  
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Het is best grappig. We ontvingen verscheidene brieven van abonnees die ons bedankten voor de waarschuwing dat 

er zo een daling kon aankomen. En we ontvingen ook een brief van een lezer van ons boek Financiële Vooruitzichten 

2015 die klaagde dat dat de crash in 2015 daar niet in stond. Goed, voor alle lezers van het  Vooruitzichtenboek van 

2015, wellicht wilt u teruglezen op pagina 95, 97, 104, halverwege 109-110. Evenals de conclusie van het hoofdstuk 

‘De Amerikaanse aandelenmarkt in 2015’, welke luidde:   De Amerikaanse aandelenmarkt is overtijd voor een 

langetermijncyclustop die ieder moment voorafgaande aan januari 2016 kan worden geplaatst. Van november 2014 

– maart 2015 zou een ideale tijd zijn. … Prijzen bevinden zich al in de prijsdoelzone voor de top van de 6,5-jaarscyclus, 

van 17.740 +/- 866. … Zodra de 4- en 6,5-jaarscycli de toppen gezet hebben, kijk dan naar een 17-50%daling naar het 

dal van elk van beide. En over de Nederlandse AEX-index in 2015 leest u op pagina 66: Daarom verwachten we de  

langetermijncyclustop uiterlijk eind 2015 … gevolgd door een 17-50%daling voor eind juli 2016, en goed mogelijk al 

voor eind maart 2016.   

 

In ons webinar van 21 februari als Update van onze prognoses in Financiële Vooruitzichten 2015  benadrukten we de 

periode rond 2-5 maart als mogelijke top. De DJ vormde toen een top op 18.288, die de hoogste bleef tot half mei 

waar een secundaire top de prijzen licht hoger tilden (63 punten maar) naar 18.351 op 19 mei. we herhaalden deze 

waarschuwing dat er een belangrijke high kon komen rond 22 juni. Dat deden we in ons tweede en laatste webinar, 

op 20 juni jl.  En er kwam inderdaad nog een high: op 18.137 op 23 juni, een handelsdag erna. Ik weet niet… is het 

mogelijk dat er andere onderzoekers zijn die dit beter voorspelden (zowel qua tijd als qua prijs) dan het boek 

Financiële Vooruitzichten 2015 deed?  

 

 



 
 
 
 

 
© Copyright Schogt Market Timing 4  

Was het boek Financiële Vooruitzichten 2015 waardevol voor lezers? Waren de cruciale 

omkeerdata (zoals 26 augustus +/- 3 handelsdagen) accuraat? Reken maar! En als koper van het boek van vorig jaar, 

komt u in aanmerking voor een speciale prijs voor 2016. BESTEL NU UW FINANCIËLE VOORUITZICHTENBOEK VOOR 

2016 EN BESPAAR!  
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Deze informatie 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. 

 Alle hierin geleverde informatie is gebaseerd op SMT’s & MMA’s technische, cyclische, en kosmische analyses, en de integratie van elk van 

deze factoren. Het is met de beste intenties gepresenteerd. 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 of de daarin opgenomen of verwerkte 

informatie. 
 

 

 

 


