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Introductie
Global view
De global view geeft een samenvatting zodat in één regel afgelezen kan worden wat de korte
termijnverwachting is per valuta. Deze verwachting is gebaseerd op het Smart Intelligence Algoritme
van Forextra. Dit betekent dat het algoritme zich steeds verder ontwikkelt en op deze manier steeds
nauwkeuriger de verwachtingen weet te delen. Vanuit de global view wordt je niet afgeleid door
verschillende tegenstrijdige indicatoren die elk wat anders zeggen.

Individueel valuta dashboard
Het valuta forecast rapport geeft per valuta een totaal overzicht van belangrijke parameters die
helpen om tijdig op toekomstige bewegingen te anticiperen. Daarnaast maakt Forextra gebruik van
een op Smart Intelligence gebaseerd algoritme. Dit algoritme geeft daarmee een indicatie welke
beweging er op korte termijn verwacht kan worden en tot welk niveau deze beweging kan gaan.
De korte termijnverwachting wordt bovenaan in het dashboard weergegeven. Dit is om het extra
makkelijk te houden en om verwarring te voorkomen. In principe geeft deze verwachting dus
voldoende informatie.
De verschillende parameters geven extra informatie die aanvullend gebruikt kunnen worden. Dit
staat dus los van de korte termijnverwachting.
“People must know the past to understand the present and face the future.” Een quote van
Nellie McClung. Wanneer we deze quote toepassen op de financiële markten dan geeft het aan dat
het belangrijk is om het verleden goed te begrijpen om de huidige situatie te kunnen plaatsen en
tijdig te kunnen anticiperen in de toekomst. Dit is wat met het valuta dashboard bewerkstelligd
wordt.

Global energy, trend en sentiment
De global euro energy, trend en sentiment geeft visueel vanuit een wereldwijd perspectief de
ontwikkeling van de waarde per valuta weer. Met behulp van kleuren wordt hierdoor direct
zichtbaar hoe de waarden zich ontwikkelen. Is de kleur oranje dan betekent dit dat de waarde van
het financiële product uitgedrukt in deze valuta minder waard wordt, is de kleur daarentegen blauw
dan betekent dit dat de waarde van het financiële product uitgedrukt in deze valuta meer waard
wordt. De kleuren kunnen worden weergegeven in verschillende tinten wat aangeeft hoe sterk de
beweging is. Een lichte kleur geeft aan dat de beweging zwak is. Een donkere kleur geeft aan dat de
beweging sterk is.

Energy
De energy geeft aan hoe sterk een beweging is vanuit een wereldwijd perspectief. Als de beweging
sterk is en een bepaald uiterste wordt opgezocht dan kan er mogelijk steun of weerstand gevonden
worden. Wanneer een beweging zwakker is, dan is er een grotere kans dat de koers steun- en
weerstandniveaus doorbreekt en in de huidige richting blijft door bewegen.
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Naast het weergeven van de sterkte van de beweging, geeft het ook aan wat de richting is van de
markt vanuit een wereldwijd perspectief. Staat de energy onder het 0 punt dan verzwakt de
waardeontwikkeling van het financiële product vanuit een wereldwijd perspectief. Staat de energy
boven het 0 punt dan versterkt de waardeontwikkeling van het financiële product vanuit een
wereldwijd perspectief.

Adam Smith’s “Invisible hand” (Wealth of Nations)
Iedereen in de wereld handelt naar hun eigen belang. Adam Smith noemde dit “the invisible hand”.
De “invisible hand” laat op een wereldwijde manier zien hoe iedereen (de Japanners, Europeanen,
Britten, Chinezen, Russen ect.) met hun eigen perspectief handelen en kijken naar de wereld. Op
deze manier worden kapitaalstromen zichtbaar.
Ieder zijn winst of verlies zal worden gereflecteerd op basis van de waarde van hun eigen munt.
Wanneer je een Europeaan US Dollar 1.440.000,- geeft, dan zal de Europeaan deze US Dollar
1.440.000,- terug rekenen naar Euro’s om te kunnen zien hoeveel dit waard is. Wanneer je US Dollar
1.440.000,- geeft aan een Brit dan zal hij dit terug rekenen naar Ponden. Dit doen wij om een gevoel
te krijgen van waarde.
Om te kunnen bepalen of een financieel product in een positieve of negatieve trend zit, zal gekeken
moeten worden vanuit een wereldwijd perspectief. Door dit enkel te analyseren vanuit één valuta is
het perspectief beperkt. Wat in zo’n geval een positieve trend of negatieve trend lijkt kan vanuit een
internationaal perspectief heel anders zijn. Wereldwijde trends zijn het resultaat van de trends die
zichtbaar worden vanuit elk perspectief en dus niet beperkt zijn tot één valuta.

Extreme valutaschommelingen
De waarde van een munt kan alle andere economische overwegingen veranderen. Het kapitaal heeft
een onafhankelijke reden om zich te verplaatsen door het financiële systeem. Internationaal
reflecteren de valuta markten het vertrouwen in een munt, en daarmee in een land.
Het gaat om het collectieve gedrag dat plaats vindt, wat de oorzaak is van het in gang zetten van
nieuwe trends. De valuta is een instrument dat de totale waarde van een land weergeeft. Het is niets
meer en niets minder dan een individueel gemeenschappelijk aandeel dat in waarde stijgt of daalt
afhankelijk van het vertrouwen en het geloof dat de wereld heeft in het management van dat land.
Omdat we een floating rate exchange systeem hanteren, kan kapitaal zich vrij bewegen van land naar
land. Hierdoor zijn we in staat om alle kapitaalstromen waar te nemen wat gereflecteerd wordt in de
waarde van de munt ten opzichte van de waarde van alle andere munten.
Dit kan leiden tot flinke fluctuaties in valuta’s zoals begin 2014 in Argentinië, waar internationaal
duidelijk werd dat in de Argentijnse Pesos geen vertrouwen meer is. Deze trend was al ingezet voor
2014. Dit soort bewegingen en trends gaan in de nabije toekomst steeds vaker voorkomen. Nog niet
lang geleden in 2018 / 2020 konden dit soort vergelijkbare bewegingen gezien worden in de
Braziliaanse Real en de Turkse Lira. Extreme valuta schommelingen worden hierdoor steeds meer
vanzelfsprekend om te zien.
Laat je hierdoor niet verrassen en zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent. Met behulp van het
Forextra Forecast Rapport krijg je inzicht vanuit een totaal perspectief zodat je hier tijdig op kan
anticiperen.
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Global view

De Global view geeft een samenvatting van de belangrijkste onderdelen uit het rapport. Je ziet in één
oogopslag de trend van de laatste paar dagen, de verwachting voor de korte termijn en welke
valuta’s een mogelijke top of bodem maken.
1. Volatiliteit
De mate van volatiliteit wordt aangegeven met behulp van een stoplicht principe. Groen geeft aan
dat de bewegelijkheid in de valuta acceptabel is, oranje geeft aan dat er beweeglijkheid toeneemt en
rood geeft aan dat de beweeglijkheid boven gemiddeld is.
2. Trend laatste dagen
De trend van de laatste dagen geeft aan wat de richting is die de markt heeft bewogen in de laatste
paar dagen. Met behulp van de pijlen wordt aangegeven of een beweging licht naar beneden of
boven is of juist een sterke beweging naar beneden of boven is.
3. Mogelijke Price Reversal
In dit veld wordt in één zin weergegeven wat de korte termijn verwachting is van de valuta. Deze
verwachting is bepaald aan de hand van verschillende algoritmes. Deze algoritmes ontwikkelen zich
steeds verder en weten op deze manier steeds nauwkeuriger de verwachtingen af te stemmen. Dit
bespaart heel veel tijd van analyseren, en je weet gelijk wat er wordt verwacht voor de korte termijn
zonder verder in verwarring te worden gebracht door tegenstrijdige signalen van verschillende
parameters.
4. Level
Het level geeft het niveau aan waar verwacht wordt dat de valuta koers zich op de korte termijn
naartoe zal bewegen.
5. Mogelijke Reversal Chance
De possible reversal chance geeft met behulp van een uitroepteken aan wanneer er voor een valuta
een mogelijke top of bodem wordt verwacht voor de korte termijn. Hierdoor wordt je op tijd
gewaarschuwd wanneer de richting van de markt mogelijk voor de korte termijn kan veranderen.
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Individueel valuta dashboard

In het rapport is voor elke valuta op individueel niveau een dashboard gecreëerd dat informatie
toont vanuit verschillende perspectieven die een toegevoegde waarde leveren in het voorspellen van
toekomstige prijsbewegingen. Om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen is het van belang om
op de hoogte te zijn van de huidige trend van de markt, de snelheid waarin de markt zich beweegt,
de historische en cyclische bewegingen en belangrijke prijsniveaus. In het dashboard worden deze
parameters individueel getoond als aanvulling op de korte termijn verwachting (welke gebaseerd is
op een algoritme dat kijkt vanuit een groter perspectief).

1. Koers informatie & korte termijn verwachting
De huidige koers wordt als eerste aangegeven.
Daarnaast wordt in een korte zin omschreven wat de korte termijn verwachting is en naar welk
niveau het financiële product (uitgedrukt in die valuta) op korte termijn kan bewegen. De
verwachting op korte termijn is bepaald aan de hand van een op Smart Intelligence gebaseerd
Algoritme. Dit algoritme ontwikkeld zich steeds verder waardoor de korte termijn verwachting steeds
nauwkeuriger wordt.

2. Trend – Richting van de markt
Helemaal links van het dashboard zie je een weergave van de huidige trend. Deze is onderverdeeld in
de te totale trend, de trend op dag basis en de trend op week basis. Naast de verschillende
timeframes wordt ook gekeken naar de trend over verschillende periodes zoals de korte,
middellange en de lange termijn per timeframe. Vanuit deze weergave is duidelijk te zien wat de
grotere trend is en wanneer een financieel product zich in een correctie beweegt.
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3. Volatiliteit, Energy, Momentum en Ranges – Snelheid
Bepaalde indicatoren die ook zijn meegenomen in sommige algoritmes worden in het dashboard
apart vermeld zoals de volatiliteit, de trend van de laatste paar dagen, de energy en het momentum.
Ook wordt visueel aangegeven wanneer er een verwachting is dat de koers een mogelijke top of
bodem plaatst.
De ranges geven aan wat de range is geweest waarbinnen de koers zich heeft bewogen in de
afgelopen week en de afgelopen 52 weken. Daarnaast is duidelijk in het oranje te zien waar binnen
de range de koers zich op dit moment bevind.

4. Historische resultaten & Cycli – Tijd
De historische resultaten geven aan hoe de valuta koers zich heeft ontwikkeld op deze dag, week en
maand in het verleden. Cyclische en seizoenpatronen worden hierdoor zichtbaar. Hier kan dan extra
rekening mee gehouden worden bij het nemen van beslissingen.

5. Steun- en weerstandniveaus – Prijs
De steun- en weerstandniveaus geven belangrijke niveaus aan waar extra aandacht aan gegeven
wordt. Dit zijn niveaus waar mogelijk steun of weerstand ondervonden kan worden of waar de koers
in richting kan veranderen.

6. Valuta Koersgrafiek - Prijs
De valuta koersgrafiek geeft een visuele weergave van het koersverloop van de valuta. Hierdoor is
duidelijk zichtbaar welke bewegingen de valutakoers gemaakt heeft tot het punt waar de valutakoers
zich op dit moment bevindt.

Nu in het kort alle onderdelen zijn benoemd wordt in de onderstaande hoofdstukken elk onderdeel
uitgebreider behandeld. Dit geeft een completer beeld van de informatie die op het valuta
dashboard getoond wordt, en hoe dit eventueel gebruikt kan worden om extra inzicht te krijgen in
wat er gebeurd in de financiële markten.

.
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Koers informatie & korte termijn verwachting

Valuta en koersinformatie
Hier wordt de huidige koers weergegeven van het moment dat het rapport gemaakt is.
Korte termijn verwachting
In één zin wordt verteld wat de korte termijn verwachting is van het financiële product uitgedrukt in
die valuta. Daarnaast wordt ook meegegeven naar welk niveau het waarschijnlijk zal bewegen. De
korte termijn verwachting wordt bepaald aan de hand van een op Artifial Intelligence gebaseerd
algoritme. Dit houdt in dat het algoritme zich steeds verder ontwikkelt en op deze manier steeds
nauwkeuriger de korte termijn verwachting weet te bepalen.

Trend – Richting van de markt
Totale Trend
De totale trend geeft de richting aan die de markt in de afgelopen periode
heeft bewogen. Hierin wordt gekeken naar de trend van de laatste paar dagen,
de trend op dag basis en de trend op weekbasis. Op basis van de trend vanuit
verschillende perspectieven wordt bepaald of de trend positief of negatief is.

Trend op dag basis
De trend op dag basis kijkt naar de prijsontwikkeling op dag basis. Hierin wordt
gekeken naar de ontwikkeling op korte termijn, middellange termijn en lange
termijn. Op deze manier heb je in één overzicht hoe de trend zich ontwikkeld
op dag basis over verschillende termijnen.

Trend op weekbasis
De trend op week basis kijkt naar de prijsontwikkeling op week basis. Hierin
wordt gekeken naar de ontwikkeling op korte termijn, middellange termijn en
lange termijn. Op deze manier heb je in één overzicht hoe de trend zich
ontwikkeld op week basis over verschillende termijnen.

Wanneer zowel de trend op de korte, medium en lange termijn in dezelfde richting bewegen dan
beweegt de markt in de richting van de grotere trend.
Wanneer de trend op korte/ medium termijn in de tegengestelde richting beweegt als de lange
termijn dan is er sprake van een correctie.
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Volatiliteit, Energy, Momentum en Ranges – Snelheid

Valuta
Hier wordt de valuta weergegeven waarop de indicatoren betrekking hebben.
Volatility
De mate van volatiliteit wordt aangegeven met behulp van een stoplicht principe. Groen geeft aan
dat de bewegelijkheid in de valuta acceptabel is, oranje geeft aan dat er beweeglijkheid toeneemt en
rood geeft aan dat de beweeglijkheid boven gemiddeld is.
Trend laatste dagen
De trend van de laatste dagen geeft aan wat de richting is die de markt heeft bewogen in de laaste
paar dagen. Licht naar beneden of boven of een sterke beweging naar beneden of boven.
Energy
De waarde van de energy parameter geeft vanuit een wereldwijd perspectief weer of de
waardeontwikkeling van het financiële product positief of negatief is. Is de waardeontwikkeling
positief dan versterkt de waarde van het financiële product vanuit een wereldwijd perspectief. Is de
waardeontwikkeling negatief dan verzwakt de waarde van het financiële product vanuit een
wereldwijd perspectief.
Daarnaast geeft de energy aan hoe sterk een beweging is. Wanneer een beweging richting uitersten
beweegt dan is er een bovengemiddelde kans voor een eventuele draai in de waardeontwikkeling
van het financiële product. De richting van de koers kan dan mogelijk veranderen rondom steun- en
weerstandniveaus.
Momentum
Het momentum is vergelijkbaar met de energy indicator, het geeft de kracht weer van de trend.
Wanneer er een grotere beweging plaats vindt dan neemt het momentum toe en wanneer de
beweging afneemt dan neemt het momentum af.
Hoewel de Energy indicator en de Momentum indicator qua omschrijving veel op elkaar lijken
vormen beide indicatoren hun conclusies vanuit een ander perspectief.
Mogelijke Price Reversal
In dit veld wordt weergegeven wat de korte termijn verwachting is van de valuta. Deze verwachting
is bepaald aan de hand van verschillende algoritmes. Deze algoritmes ontwikkelen zich steeds verder
en weten op deze manier steeds nauwkeuriger de verwachtingen af te stemmen.
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Korte termijn Reversal Level
Het Reversal Level geeft een belangrijk koersniveau aan.
Mocht de koers zich naar beneden bewegen dan geeft het Reversal Level het niveau aan tot waar
een koers kan stijgen voordat er een bovengemiddelde kans is dat de richting van de markt voor de
korte termijn kan veranderen naar boven.
Mocht de koers zich naar boven bewegen dan geeft het Reversal Level het niveau aan tot waar een
koers kan dalen voordat er een bovengemiddelde kans is dat de richting van de markt voor de korte
termijn kan veranderen naar beneden.

Historische resultaten & Cycli – Tijd
De historische resultaten bekijken hoe de koers zich in het verleden heeft bewogen. Vanuit een
cyclisch/ seizoenpatroon kan dit extra informatie geven. In sommige maanden, weken of dagen is
statistisch gezien de kans op een positief/ negatief resultaat bovengemiddeld. Hier kan dan extra
rekening mee gehouden worden. Let wel op! In het verleden behaalde resultaten geven geen
garantie voor de toekomst.
Historische resultaten op dag, week en maand basis
De historische resultaten op dag, week en maand basis geven de verhoudingen tussen de positieve
en de negatieve resultaten aan.
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Steun- en weerstandniveaus – Prijs
Steun- & Weerstandniveaus geven aan waar de koers mogelijk in richting kan veranderen. Het zijn
belangrijke niveaus waar in de financiële markten vaker naar gekeken wordt. De niveaus geven een
richtlijn tot waar koersen zich kunnen bewegen zodat er tijdig actie ondernomen kan worden.
Beweegt de koers zich onder bepaalde steunniveaus dan ligt de ruimte open voor de koers om door
te bewegen naar het volgende niveau. Beweegt de koers boven bepaalde weerstandniveaus dan ligt
de ruimte open voor de koers om door te bewegen naar het volgende niveau.

5, 10, 20, 50, 100 en 200 Daags Hoogste Koers
Hierin wordt gekeken naar de hoogste koers die
bereikt is in de afgelopen 5, 10, 20, 50, 100 en
200 dagen.
Deze koersen geven weerstandniveaus aan op
basis van verschillende tijdsintervallen.
5, 10, 20, 50, 100 and 200 Daags Laagste Koers
Hierin wordt gekeken naar de laagste koers die
bereikt is in de afgelopen 5, 10, 20, 50, 100 en
200 dagen.
Deze koersen geven steunniveaus aan op basis
van verschillende tijdsintervallen.

Pivot point Dag, Week en Maand
Een pivot point is een technische indicator. Deze technische indicator wordt berekent aan de hand
van het gemiddelde van de hoogste, laagste en de slotkoers van de voorgaande handelsdag / week /
maand.
De Pivot indicator kan op verschillende manieren gebruikt worden. Een pivot point kan bijvoorbeeld
gebruikt worden als een trend indicator. Wanneer de koers beweegt boven het pivot point dan geeft
dit een positieve trend aan. Beweegt de koers onder het pivot point dan geeft het een negatieve
trend aan. Het pivot point vormt de basis van de indicator, met behulp van het pivot point kunnen
vervolgens ook steun- en weerstandsniveaus berekent worden. Deze niveaus helpen om in te
schatten tot waar de koers kan bewegen.

20, 50 en 200 Daags Gemiddelde
Hierin wordt gekeken naar de gemiddelde koers van de afgelopen 20, 50 en 200 dagen. Deze niveaus
worden vanuit de financiële wereld nauwlettend in de gaten gehouden om verschillende redenen;
enerzijds kunnen de koersen gebruikt worden om een bepaalde trend aan te geven. Staat de koers
boven het gemiddelde dan is de trend positief, staat de koers onder het gemiddelde dan is de trend
negatief. Rond deze gemiddelde koersen vindt dan vaak ook steun of weerstand plaats.
10

Valuta Koersgrafiek - Prijs

Om een duidelijk beeld te hebben hoe het koersverloop geweest is over de afgelopen periode is een
grafische voorstelling gemaakt. Visueel kan hierdoor makkelijker ingeschat worden waar de koers nu
staat ten opzichte van de voorgaande periode en hoe het koersverloop geweest is van het financiële
product uitgedrukt in die valuta.
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Global Euro Energy, Trend en Sentiment - Correlatie

Global Euro Trend en Sentiment
De global euro energy, trend en sentiment is een visuele weergave van één van de algoritmes. Dit
algoritme kijkt naar de trend, de energy en het sentiment zodat op basis daarvan een verwachting
kan worden weergegeven. Geeft een land de kleur oranje dan is de verwachting dat de waarde van
het financiële product minder waard wordt in dat land, geeft een land de kleur blauw dan is de
verwachting dat de waarde van het financiële product meer waard wordt in dat land. Hoe feller de
kleur, hoe sterker de beweging. Een zachtere kleur, geeft dus een zwakke beweging aan.

Global Euro Energy
Zoals eerder besproken; De energy geeft aan hoe sterk een beweging is. Neemt de energy af dan is er
een grotere kans dat steun- & weerstandniveaus makkelijk doorbroken kunnen worden. Neemt de
energy toe en zoekt deze uiterste op dan heeft de koers een hogere waarschijnlijkheid om bij steun& weerstandsniveaus van richting te kunnen veranderen.
Naast het weergeven van de sterkte van de beweging, geeft het ook aan wat de richting is van de
markt vanuit een wereldwijd perspectief. Staat de energy onder het 0 punt dan verzwakt de
waardeontwikkeling van het financiële product vanuit een wereldwijd perspectief. Staat de energy
boven het 0 punt dan versterkt de waardeontwikkeling van het financiële product vanuit een
wereldwijd perspectief.
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Forward Rates
De Forward Rates geven de koersen aan waartegen op dit moment in de toekomst de valutas
gewisseld kunnen worden. De onderstaande Forward Rates zijn bepaald aan de hand van het
renteverschil tussen de EURO en de vreemde valuta. Is de rente van de vreemde valuta hoger dan de
rente van de EURO dan vindt hier een compensatie plaats in het voordeel van de EURO. De EURO
koers staat dan in de toekomst hoger dan het huidige niveau.
Hetzelfde geldt voor als de rente van de vreemde valuta lager is dan de rente van de EURO. Dan vindt
er een compensatie plaats in het nadeel van de EURO. De EURO koers staat dan in de toekomst lager
dan het huidige niveau.
Een forward is een financieel product dat gebruikt wordt tegen bescherming van
valutaschommelingen. Door op voorhand te weten tegenover welke valutakoers de conversie kan
plaatsvinden kan valutarisico beheerst worden.
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Samenvatting
Het Forextra Forecast Rapport bestaat uit 3 onderdelen;
1. De Global View
2. Individueel valuta dashboard
3. Global energy, trend en sentiment
Global view
De global view geeft per valuta in één zin de korte termijn verwachting. Deze korte termijn
verwachting is gebaseerd op een Smart Intelligence Algoritme wat inhoudt dat het algoritme zich
steeds verder ontwikkeld en op deze manier steeds nauwkeuriger de verwachtingen kan afstemmen.

Individueel valuta dashboard
Het individueel valuta dashboard geeft naast de korte termijn verwachting ook extra informatie
rondom belangrijke parameters die extra inzicht verschaffen vanuit verschillende perspectieven zoals
de trend, historische resultaten op dag, week en maandbasis, ranges en steun- en weerstandniveaus.
Deze informatie zorgt voor extra inzicht en is een aanvulling op de korte termijn verwachting.

Global energy, trend en sentiment
De global energy, trend en sentiment geeft het complete beeld vanuit een wereldwijd perspectief.
Waardeontwikkelingen en veranderingen in trends per valuta zijn hierdoor makkelijk waar te nemen.
De global energy geeft daarnaast waardevolle informatie over de sterkte van de beweging en de
trend vanuit een wereldwijd perspectief.
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