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AMSTERDAM — Het enthousiasme straalt er vanaf.
Hij glimt als het ware tegen je op: de boomlange
Sander Stienstra (31) uit het Friese Heerenveen.
Hij bezoekt dezer dagen Amsterdam om promotie
te maken voor zijn jonge bedrijf AEXAdviseur. Het
adviesbureau adviseert beleggers volgens de Elliot
Wave Theorie via de website ‘www.aexadviseur.nl’.
Stienstra en zijn team geven de adviezen vooralsnog
gratis onder het motto: eerst bewijzen en goede
resultaten boeken. Na een succesvol jaar met
tevreden klanten die veel geld verdienden, bestormt
de AEXAdviseur nu geestdriftig de markt van de rest
van beleggend Nederland: “Wij zijn ervan overtuigd
dat de Elliott Wave Theorie de beurs kan verslaan!”

Tekst: Conny van Gelder
Fotografie: Karen Veldkamp

VEEL GELD VERDIENEN
MET DE ELLIOTT WAVE
THEORIE PER WEBSITE
De emotionele drijfveren van de AEXAdviseur

S

tienstra studeerde aan de
HEAO in Groningen en beleggen deed hij aanvankelijk alleen
als hobby. Ofschoon hij pas 31 is, heeft
hij toch al zo’n twintig jaar ervaring met
koersdoelen, trends, opties en andere
beursgerelateerde zaken. Hij kreeg de
liefde voor het beleggen als het ware met
de paplepel ingegoten, omdat zijn vader
altijd in de weer was met het volgen
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van de markt, vooral met het kopen en
verkopen van opties.
Echt actief werd Stienstra op twaalfjarige
leeftijd, toen hij dolgraag een spelcomputer wilde hebben en zijn vader vond
dat hij die zelf maar moest proberen
te verdienen. ”Via mijn vader heb ik
toen een optie Hoogovens gekocht. En
dat bleek een goede keus, want in een
mum van tijd steeg de optie vijf keer in

waarde. Mijn spelcomputer was veilig
gesteld. Vanaf dat moment was ik zeer
enthousiast en wilde alles weten over
beleggen.”
PATRONEN
Volgens Stienstra heeft hij de voorliefde
voor de Elliott Wave Theorie eigenlijk
ook meegekregen van zijn vader. Dat
wil zeggen, de jonge Stienstra werd niet

zonder meer een warm pleitbezorger
van Ralph Nelson Elliott.
Waar zijn vader de theorie globaal hanteerde, wilde Stienstra meer weten. Hij
deed diepgaand onderzoek naar de man
die ontdekte dat de financiële markten
opgaande en neergaande bewegingen
laten zien volgens herkenbare patronen.
Stienstra bestudeerde daarnaast andere
theorieën en indices. “Ik hield alles bij:
MACD, DMI, Stochastics, RSI, BWI,
ARMS-index, Chaostheorie en nog
vele andere. Uiteindelijk raakte ik
teleurgesteld in de resultaten. Alleen de
Elliot Wave Theorie met al zijn patronen
maakte zich waar. Daar kwam ik achter
nadat ik een aantal jaren de theorie had
toegepast en constant overleg voerde
met mensen die dezelfde theorie aanhingen. Onze conclusie was steeds dat
de theorie zeer betrouwbaar is.”
Ralph Nelson Elliott baarde niet alleen
in de jaren dertig opzien met zijn theorie
dat de markten zich bewegen in golven
die handelingen van mensen weergeven,
veroorzaakt door emoties of massapsychologie. In de jaren zeventig kreeg de
Elliott Wave Theorie grote bekendheid
door het boek ‘Elliott Wave principle….
key to stock market profits’ van de hand
van Frost en Prechter. Het tweetal
voorspelde met de theorie midden in de
crisis van de jaren zeventig de bullmarkt
(stijgende markt) van de jaren tachtig en
ook de beurskrach in 1987.

hij vond dat de Elliott Wave Theorie aan
de vergetelheid moest worden ontrukt.
Hij programmeerde de site eigenhandig
en richtte de AEXAdviseur op. Stienstra
betrok twee analisten bij zijn adviesbureau en ook zijn vader deed en doet mee
als adviseur. “Met het hele team bereiden
we de analyses zeer nauwkeurig voor.
Daarnaast maken we ook gebruik van
de nieuwste computermodellen en real
time data-informatie.We zitten boven op
de markt en willen niets missen.”
Op de website wordt de theorie van
Elliott omstandig uitgelegd met beelden,
foto’s en grafieken. “De hele theorie
met al zijn patronen staat op de site. We
vertellen erbij waarom die golven zich
zo bewegen, wat een stijgende trend is
of een dalende en hoe je bijvoorbeeld
trendkanalen kunt trekken.” Volgens
Stienstra is het allemaal reuze interessant. Hij vertelt gloedvol over de basis
van acht golven en over een impuls wave
die bestaat uit een patroon van vijf
golven die ook weer is onderverdeeld in
kleine golfgradaties. Voor een leek is het
verhaal op een gegeven moment nauwelijks meer te volgen, maar luisteren naar
Stienstra blijft aangenaam. “Dit verhaal
is eigenlijk alleen voor de liefhebber”,
geeft hij toe. “En dat is natuurlijk niet
iedereen. Maar met de grafieken erbij
krijg je wel sneller inzicht hoor”, belooft
hij. “En het gaat er altijd om de patronen
te herkennen en juist te reageren.”

EMOTIE
Emotie speelt een belangrijke rol bij
beleggen vindt Elliott. En Stienstra is het
hartgrondig met hem eens. “Beleggers
hebben geen rationele drijfveren, maar
emotionele drijfveren. En koersbewegingen zijn niet altijd te verklaren op
basis van economische of fundamentele
factoren.” Volgens Stienstra werd er
in het verleden sceptisch aangekeken
tegen een dergelijke ‘technische analyse’. “Maar de technische analyse is
populairder geworden, omdat steeds
meer beleggers teleurgesteld zijn geraakt
in de andere methoden van analyse. Wat
ook meespeelt, is dat wetenschappers
bewijzen hebben geleverd voor een
aantal technische analyse strategieën.”
Stienstra begon met zijn website omdat

GEEN VERSTAND
Inzicht is meegenomen, maar de bezoekers van de AEXAdviseur hoeven
volgens Stienstra geen verstand te
hebben van de Elliott Wave Theorie.
Ze kunnen ook alleen de adviezen
volgen. “Wij laten zien hoe de patronen
tot stand zijn gekomen en leggen dat in
begrijpelijke taal uit. Als er beleggers zijn
die dat niet willen weten, hoeft dat niet.
Ze kunnen simpelweg alleen uitgaan van
onze koersdoelen. Kijk, wij hebben lang
gestudeerd op de theorie zodat we die
correct kunnen gebruiken. Dat studeren
besparen we de beleggers.” Stienstra
houdt dus van duidelijkheid. “Wij staan
voor het geven van overzichtelijke en
begrijpelijke adviezen. De belegger heeft
tenslotte baat bij een goede analyse met
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uiteindelijke koersdoelen, trends, korte
en lange termijn.”
Voor alle duidelijkheid: wie een gericht
optieadvies wil, is bij de AEXAdviseur
aan het verkeerde adres. “We geven geen
optieadviezen, omdat we dat gevaarlijk
vinden. We willen onze onafhankelijkheid bewaren en voorkomen dat de
analyses worden beïnvloed door de
ingenomen posities. Onze lezers zijn eigen baas. Ze kunnen met onze analyses
zelf hun portefeuille samenstellen en
daarmee ook zelf de hoogte van het te
besteden budget bepalen.”
De resultaten van de AEXAdviseur over
vorig jaar liegen er niet om. Stienstra
meldt trots dat 2004 een resultaat liet
zien van meer dan 900%. De beleggers
waren volgens hem in alle staten. “We
hebben heel veel positieve reacties gehad
van lezers die ons constant volgen. Er is
veel geld verdiend aan onze analyses. En
daar doen we het voor!”
GRATIS ADVIES
Het succes van afgelopen jaar heeft
Stienstra doen besluiten flink aan
de weg te timmeren met de website.
Daarnaast overweegt hij een vestiging in
Amsterdam. “Zitten we wat dichter bij
het vuur”, grapt hij.
Voor een advies van de AEXAdviseur
hoeft vooralsnog niet betaald te worden.
Stienstra vindt het uitdragen van zijn
geloof en overtuiging in de theorie van
Elliott Wave vooralsnog belangrijker dan
geld verdienen. “Toen ik ruim een jaar
geleden met de website begon, wilde ik
in de eerste plaats de theorie bewijzen en
goede resultaten laten zien. Daar moet je
de tijd voor nemen. Ik weet het: mensen
reageren verbaasd als ze ontdekken
dat we kosteloos analyses geven. In de
toekomst hebben we ook geen andere
keus dan een kleine vergoeding te vragen aan de bezoekers van onze website.
Door het succes zijn we nu al de hele
dag bezig met analyseren, overleggen,
de markt volgen, updates maken en de
website bijhouden. Het is een fulltime
baan geworden en als het zometeen nog
drukker wordt ……..…”
U kunt de AEXAdviseur vinden via
www.aexadviseur.nl
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