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Hierbij doen wij u i.v.m. uw emailservice-abonnement USA danwel nieuwsbriefabonnement het 15e exemplaar van de 
nieuwsbrief USA toekomen. Deze is bedoeld als aanvulling op onze wekelijkse (AEX+Europa)-nieuwsbrief en zal 
voorlopig globaal eenmaal per 1-2 maanden verschijnen. Gezien de geringe verschijningsfrequentie van deze  
USA-nieuwsbrief moet u alle aankoopadviezen controleren aan de hand van de huidige grafiek ten einde foutief 
instappen te vermijden. Bovendien dient u zelf op grond van de grafiek de aangegeven stoploss in de loop van de tijd 
zonodig aan te passen. De adviezen verderop zijn gebaseerd op de slotkoersen van donderdag 17 juni 2004. 

 
 
 
 
 

 
Correctie in USA 
Veel USA-fondsen maakten de afgelopen periode een pas op de plaats. Ook zijn er een aantal fondsen door de stoploss 
gegaan en inmiddels afgevoerd. De dollar is de afgelopen periode licht gedaald (-1,4 %), maar het is nog onduidelijk of 
deze daling doorzet of niet. 
 
Het gemiddelde rendement van alle USA-nieuwsbrieffondsen bedraagt - 3,1 %, inclusief een negatief dollareffect. 
 
Het gemiddelde rendement van de lange termijn USA-fondsen bedraagt – 1,4 %, inclusief een negatief dollareffect. 
Dit resultaat wordt overigens fors gedrukt door International Game Technologies, die door de stoploss op 40 ging en na 
het voldaan aan de 3-regel voor stoploss op vrijdag 29 april bij opening werd verkocht. Toch is het rendement van –1,4 % 
nog altijd beter dan de AEX met een rendement van – 3,6 %. In de plaats van International Game Technologies willen we 
het fonds Countrywide Financial opnemen, echter het liefst pas na een forse correctie, zie verderop. 
 

Het blijft mij nog steeds verbazen hoe goed de al lange tijd door ons bijgehouden mix van  
een tiental lange termijn USA-fondsen presteert. Het rendement sind 1 januari dit jaar bedraagt: 
koersrendement + 17,6 % plus dollareffect van + 4,7 % leidend tot een effectief rendement van + 23,1 % 
waarbij het rendement van de AEX van + 1,5 % schril afsteekt. 
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Onderstaande adviezen zijn gebaseerd op de slotkoersen van donderdag 17 juni 2004. 
Wij adviseren u om bij uw aankopen en verkopen de onderstaande 3-regels toe te passen. Het signaalscherm van StockVision toont de 3-regel! 
De 3-regel voor aankoop luidt: 3 dagen boven de weerstand op weerstand sluiten en/of 3% boven de weerstand op weerstand sluiten, bij voorkeur 
met meer dan 3 keer het gemiddelde dagvolume. Dit beperkt het risico van valse uitbraken. 
De 3-regel voor verkoop luidt: 3 dagen onder de stoploss sluiten òf 3% onder de stoploss sluiten. Dit beperkt het risico van vals uitstappen.  
 
Lange termijn fondsen 
!!! Deze fondsen laten in deze moeilijke beurstijd de laatste jaren ieder jaar een stevig positief rendement zien en zijn daarmee geschikt voor 
een lange termijn belegging!!!  Deze zijn verderop ook in het totaaloverzicht opgenomen. 
 
Education 
Apollo Group (95.21) heeft moeite met weerstand op 98 met kans op correctie. Neem ev. winst, welke dit jaar al weer 40 
% bedraagt, maar koop weer terug na forse correctie of boven 98 met als koersdoel 110-130. Stoploss op 80. 
Financials 
Aetna (85.96) profiteer van correctie en koop met als koersdoel 96-120. Stoploss op 77. Bent u een lange termijn 
belegger, dan kunt u de stoploss wat lager op 72,50, precies MA-200 neerleggen. Healthcare 
Countrywide Financial (71.00) met 20% stijging opnieuw krachtige uptrend. Nadert echter lange termijn stijgende 
weerstandslijn met risico op correctie. Neem ev. winst, maar koop wel terug na forse correctie of boven laatst gevormde 
weerstand op 71 met als 1e koersdoel 80. Stoploss op 58. Vanwege de krachtige uptrend willen wij dit fonds liefst na 
een forse correctie opnemen als een nieuwe lange termijn fonds. Bank 
SLM (39.55) heeft ons vertrouwen niet beschaamd en is met 4% stijging opgeveerd tot boven MA-200. Koop boven 40 
met als koersdoel 43-53. Stoploss op 36,50. Financial Services 
Healthcare 
Boston Scientific (41.42) zit in consolidatiefase na eerdere forse stijging, maar weet zich goed te handhaven boven 
MA-200. Koop boven 42 met als koersdoel 46-56. Stoplosss op 37, rond MA-200. 
St Jude Medical (76.90) heeft driedubbele top gevormd met kans op correctie. Neem ev. winst, maar koop terug na forse 
correctie of boven 80 met als 1e koersdoel 90,50. Stoploss op 66,50, precies MA-200. 
Stryker corp (54.07) met 8% stijging duidelijk opwaarts uit uptrendkanaal gebroken, waardoor er versnelling van uptrend 
is opgetreden. Koop het liefst na correctie. Gezien forse uptrend wordt iedere keer nieuwe alltime high bereikt en is een 
koersdoel moeilijk te geven. Stoploss op 46. 
United Health Group (63.75) heeft lagere top gevormd met risico op verdere correctie. Neem ev. winst, maar koop terug 
na forse correctie of boven 66,50 met als koersdoel 69,50-83,00. Stoploss op 58, precies op MA-200. 
Pharma 
Gilead Sciences (63.43) met 7 % stijging fors hersteld boven MA-200. Heeft bovendien mooi bodempatroon in de vorm 
van W-formatie gevormd. Koop boven de 66,50 met als koersdoel 71-89. Stoploss op 56. Biopharma 
Teva Pharmaceuticals (68.03) met 5 % stijging net door weerstand op 68 gebroken, maar wacht met kopen tot voldaan 
is aan de 3-regel. Koersdoel is 77. Stoploss op 61, precies MA-200 
Toerisme 
International Game Tech (35.14) toonde eind april mooie winstcijfers met maar liefst 35 % winstgroei. Ging desondanks 
door stoploss op 40 en voldeed op 28/4/04 met slotkoers 38,89 aan 3-regel. Hopelijk bent u op tijd uitgestapt, want is 
daarna fors verder gedaald. Is inmiddels ook onder MA-200 beland. Bent u nog niet uitgestapt, neem dan alsnog 
afscheid. Duidelijk is natuurlijk ook dat dit fonds afgevoerd wordt van onze lijst lange termijn fondsen USA. 
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Totaal overzicht van alle USA-nieuwsbrieffondsen 
Automobiel 
PACCAR (54.74) koop speculatief boven de 58 of na duidelijk opveren vanaf de stoploss op 51, met als koersdoel 75,5. 
Voor meer zekerheid koop pas boven 60. 
Computers 
Apple Computer (32.81) met 18 % stijging overtuigend afstand genomen van meerjarige trading range (13,5-27,5). Koop 
liefst na correctie met als koersdoel 41-54. Stoploss op 28. 
Comverse Technology (18.66) lijkt boogformatie te vormen met kans op hernieuwde daling. Neem winst/afscheid en 
koop pas weer boven de 21 met als koersdoel 28,50. Stoploss op 17. 
Dell Computer (34.76) vormt schaalformatie. Koop boven 37 met als koersdoel 48. Stoploss op 33. 
Hewlett-Packard (21.09) is ondanks fors herstel tot net boven stoploss op 21 weer afgeketst op MA-200. Bent u nog niet 
uitgestapt, geef dan kans op herstel en hanteer iets lagere stoploss op 20, denk aan 3-regel. Koop ev. weer speculatief 
boven 22, precies MA-200 met als koersdoel 26,50. 
IBM (90.44) is ondanks recente herstel er nog niet in geslaagd om boven de MA-200 te herstellen. Hanteer de stoploss 
op 87,50, denk aan de 3-regel. Koop pas boven 94 met als koersdoel 102-114. 
Network Appliance (19.22) is fors onder MA-200 gezakt. Hanteer de stoploss op 19, denk aan de 3-regel. Koop pas 
boven de 23 met als koersdoel 27. 
Unisys (13.75) nadert rand van dalende vlagformatie, welke tevens overeenkomt met MA-200 nu rond 14,50. Mocht deze 
daarboven weten te herstellen, dan bestaat er kans op succesvolle bodemvorming. Koop speculatief boven 14,50, 
precies MA-200 met als 1e koersdoel 17. Stoploss op 12,50. Voor iets meer zekerheid koop pas boven 15. ICT 
Detailhandel 
Amazon.com (49.77) is boven MA-200 hersteld, maar nadert nu rand dalende vlagformatie met kans op correctie. Neem 
voor de zekerheid winst, maar koop terug na forse correctie of boven 52 met doel 58-61. Hanteer in ieder geval stoploss 
op 48. Internet 
Best Buy Company (51.95) blijft maar bewegen in horizontale trading range (49-55). Koop pas weer boven de 55 met 
als koersdoel 63,50. Stoploss op 49. 
EBay Inc. (86.85) met 5% stijging nog steeds mooie uptrend. Gezien het feit dat Nasdaq opnieuw dreigt te corrigeren, 
raden wij aan de winst (dit jaar reeds 34 % en sinds 1 jan 2003 reeds 156 %) even veilig te stellen. Koop terug na forse 
correctie of boven 90,50 met als koersdoel 114. Stoploss op 77. Internet 
Distributie 
FedEx Corporation (77.93) met 4% stijging rustige uptrend. Koop opnieuw boven de 78,50 of na opveren vanaf de 
stoploss op 71, precies MA-200 met als koersdoel 92. 
Education 
!!!Apollo Group (95.21) heeft moeite met weerstand op 98 met kans op correctie. Neem ev. winst, welke dit jaar al weer 
40 % bedraagt, maar koop weer terug na forse correctie of boven 98 met als koersdoel 110-130. Stoploss op 80. 
Electrische apparatuur 
Perkin Elmer Inc. (19.64) koop speculatief boven 21 met als koersdoel 22,5-27. Stoploss op 17,50. Voor meer zekerheid 
koop pas boven 22. ElectronEquipm 
Xerox Corp. (14.13) vorming dalende vlagformatie. Koop opnieuw boven 14,50 met koersdoel 15,5-19. Stoploss op 
12,75, precies MA-200. Copiers 
Energie 
AES (9.93) is met 25 % stijging krachtig hersteld en uit W-formatie gebroken. Koop met doel 11-12. Stoploss op 8,55, 
precies MA-200. 
Allegheny energy (14.82) is uit dalende vlagformatie gebroken. Koop met als koersdoel 15,50-18,00. Stoploss op 13. 
Voor meer zekerheid koop pas boven 15,50. 
CenterPoint Energy (10.66) profiteer van pullback en koop boven 11 met als koersdoel 12-15. Stoploss op 10. 
CMS Energy (8.77) is opnieuw boven MA-200 hersteld met kans op succesvolle bodemvorming. Koop boven 9,00 met 
als koersdoel 10,75-14. Voor meer zekerheid koop pas boven 9,50. Stoploss op 8,10. 
Duke Energy (19.69) levert strijd met MA-200. Bent u nog niet uitgestapt, hanteer dan iets lagere stoploss op 19, denk 
aan 3-regel. Koop ev. weer speculatief boven 21 met koersdoel 23-29. Stoploss op 19. Voor zekerheid koop boven de 22. 
Sempra Energy (34.50) met 10% stijging opnieuw doorgebroken. Nadert in CS-daggrafiek rand uptrendkanaal met risico 
correctie. Neem ev. winst, maar koop terug na correctie of boven 35 met als koersdoel 43,50-52,00. Stoploss op 30,50, 
precies MA-200. 
Financials 
Ace (42.58) vorming grote meerjarige schaalformatie annex W-formatie met weerstand op 44. Lijkt na correctie tot 
MA-200 nieuwe aanloop te nemen. Koop speculatief mits stoploss op 39 houdt met koersdoel 66. Voor meer zekerheid 
koop pas boven 44. Verzekeraar 
!!!Aetna (85.96) profiteer van correctie en koop met als koersdoel 96-120. Stoploss op 77. Bent u een lange termijn 
belegger, dan kunt u de stoploss wat lager op 72,50, precies MA-200 neerleggen. Verzekeraar 
AFLAC (40.70) is recent uit grote meerjarige schaalformatie gebroken. Koop opnieuw boven 42 met als koersdoel 52. 
Stoploss op 37,50, precies MA-200. Voor meer zekerheid koop pas boven 43. Rustige stijger. Verzekeraar 
American Express (51.46) is uit dalende vlagformatie gebroken. Koop met als koersdoel 55-63,5. Stoploss op 48. Zeer 
rustige stijger. Creditcard 
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American Intern.Group (72.26) koop pas weer de 75,50 of na duidelijk opveren vanaf de stoploss op 66,50, precies 
MA-200, met als koersdoel 87,50. Verzekeraar 
Aon (28.22) heeft moeite met lange termijn dalende weerstandslijn op 29 met kans op correctie. Neem daarom winst, 
maar koop terug na forse correctie of boven 29 met koersdoel 34. Stoploss op 26. Verzekeraar 
!!!Countrywide Financial (71.00) met 20% stijging opnieuw krachtige uptrend. Nadert echter lange termijn stijgende 
weerstandslijn met risico op correctie. Neem ev. winst, maar koop wel terug na forse correctie of boven laatst gevormde 
weerstand op 71 met als 1e koersdoel 80. Stoploss op 58. Vanwege de krachtige uptrend willen wij dit fonds liefst na een 
forse correctie opnemen als een nieuwe lange termijn fonds. Bank 
Golden West Financial (107.96) koop opnieuw boven 108 met als 1e koersdoel 118. Stoploss op 98. Bank 
JP Morgan Chase & Co (37.32) levert strijd met MA-200. Koop boven 39 met koersdoel 44-151. Stoploss op 36. Bank 
Progressive (85.68) heeft lagere top gevormd met kans op hernieuwde daling. Neem ev. winst, maar koop terug na forse 
correctie of boven 92 met als 1e koersdoel 104. Stoploss op 81,50, precies MA-200. Verzekeraar 
Providian Financial (14.79) met 16 % stijging opnieuw doorgebroken. Nadert in CS daggrafiek rand uptrendkanaal met 
kans op correctie. Neem winst, maar koop terug na correctie of boven 15 met als koersdoel 17. Stoploss op 12,25, 
precies MA-200. Financial Services 
!!!SLM (39.55) heeft ons vertrouwen niet beschaamd en is met 4% stijging opgeveerd tot boven MA-200. Koop boven 40 
met als koersdoel 43-53. Stoploss op 36,50. Financial Services 
Washington Mutual (40.76) is weer onder MA-200 gezakt en overtuigt niet. Hanteer de stoploss op 39,5, denk aan 3-
regel. Koop pas boven 44 met koersdoel 60. Bank 
Healthcare 
!!!Boston Scientific (41.42) zit in consolidatiefase na eerdere forse stijging, maar weet zich goed te handhaven boven 
MA-200. Koop boven 42 met als koersdoel 46-56. Stoplosss op 37, rond MA-200. 
!!!St Jude Medical (76.90) heeft driedubbele top gevormd met kans op correctie. Neem ev. winst, maar koop terug na 
forse correctie of boven 80 met als 1e koersdoel 90,50. Stoploss op 66,50, precies MA-200. 
!!!Stryker corp (54.07) met 8% stijging duidelijk opwaarts uit uptrendkanaal gebroken, waardoor er versnelling van 
uptrend is opgetreden. Koop het liefst na correctie. Gezien forse uptrend wordt iedere keer nieuwe alltime high bereikt en 
is een koersdoel moeilijk te geven. Stoploss op 46. 
!!!United Health Group (63.75) heeft lagere top gevormd met risico op verdere correctie. Neem ev. winst, maar koop 
terug na forse correctie of boven 66,50 met als koersdoel 69,50-83,00. Stoploss op 58, precies op MA-200. 
Zimmer Holdings (86.00) koop liefst na correctie met als 1e koersdoel 94. Stoploss op 78,50. Healthcare Equipment 
Media 
Akamai (15.41) met 7% stijging fors hersteld. Koop boven de 17 of na duidelijk opveren vanaf de stoploss op 13,50 met 
als koersdoel 22,50-27,00. Let wel! Dit is hypervolatiel en dus speculatief aandeel. Internet 
Ask Jeeves (36.00) dit turbo-speculatief Internetfonds liet een valse uitbraak zien en is nu fors gecorrigeerd. Hanteer iets 
lagere stoploss op 34,50, denk aan de 3-regel. Koop pas weer boven 44. Internet 
Walt Disney (24.86) prachtige bodemvorming boven MA-200. Koop boven de 25,50 met als koersdoel 28,5-35. Stoploss 
op 23, rond MA-200. 
Yahoo! (32.38) met 13 % stijging nog steeds krachtige uptrend, maar nadert in Point and Figure daggrafiek rand 
uptrendkanaal met kans op forse winstnemingen. Neem winst, maar koop wel terug na forse correctie of boven 33 met 
koersdoel 35,50-42,00. Stoploss op 27. Internet 
Olie 
Halliburton (30.20) vormt dalende vlagformatie. Koop opnieuw boven 30,50 met als koersdoel 33-37. Stoploss op 27,50, 
precies MA-200. Rustige stijger. 
Overig 
Procter & Gamble (110.37) met 6% stijging mooie uptrend. Nadert nu 4 jaar oude alltime high op 118 met kans op forse 
winstnemingen. Neem ev. winst, maar koop terug na forse correctie of boven alltime high op 118, waarboven lange 
termijn koersdoel van 180 ontstaat. Stoploss op 100, precies MA-200. Babycare 
Pulte Homes (51.12) koop opnieuw boven 55 met als koersdoel 58- profiteer van correctie en koop met als koersdoel 
58-72. Stoploss op 46, precies MA-200. Household Durables 
Pharma 
Abbott Labs (43.18) vorming stijgende driehoek met kans op forse uitbraak. Koop met als koersdoel 55. Stoploss op 39. 
Voor meer zekerheid koop pas boven 44. 
Allergan (91.56) koop opnieuw boven oude weerstand op 94 met als koersdoel 102-126. Stoploss op 83 rond MA-200. 
Amylin Pharma (22.21) heeft revolutionair medicijn tegen diabetes ontwikkeld, dat diabetes patienten zelf aanzet tot 
insuline productie. Gevolg minder bijwerkingen en beter resultaat. Worstelt desondanks met stoploss op 22. Bent u nog 
niet uitgestapt, geef dan kans op herstel en hanteer iets lagere stoploss op 20,50, denk aan 3-regel. Koop pas boven 26. 
Andrx group (27.83) koop speculatief boven de 28 met als koersdoel 31-40. Stoploss op 24, precies op MA-200. Let op! 
Dit is hypervolatiel en dus riskant aandeel. 
Forest laboratories (62.93) zakte recent door stoploss op 65, maar wist vooralsnog steun te vinden op MA-200 nu rond 
62.Bent u nog niet uitgestapt,geef dan kans op herstel en hanteer lagere stoploss op 60,denk aan 3-regel.Mocht MA-200 
afdoende steun bieden, dan biedt dit aankoopkans op fors lager niveau. Koop speculatief boven 68 met koersdoel 80. 
!!!Gilead Sciences (63.43) met 7 % stijging fors hersteld boven MA-200. Heeft bovendien mooi bodempatroon in de 
vorm van W-formatie gevormd. Koop boven de 66,50 met als koersdoel 71-89. Stoploss op 56. Biopharma 
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ImClone Systems (81.70) met 14% stijging verder doorgestegen. Nadert nu 4-jarige alltime high op 86 met kans op forse 
winstnemingen. Neem winst! Bent u ingestapt nav ons 1e koopadvies van 8 mei 2003 op 23 dollar, dan is het rendement 
zo'n 250 %. Koop terug na forse correctie of boven de alltime high op 86, waarboven opnieuw een fors hoger koersdoel 
van op langere termijn 167 ontstaat.Stoploss op 66,50. Let wel! Dit is een zeer volatiel en daarmee uiterst speculatief 
aandeel. Biopharma 
Medicis Pharmaceutical (41.76) profiteer van pullback naar eerdere uitbraakpunt op 38. Koop met als koersdoel 46-60. 
Stoploss op 37, rond MA-200. 
Sepracor (51.06) zit bovenaan in uptrendkanaal met risico op forse correctie. Neem winst, maar koop terug na forse 
correctie of boven 54 met als koersdoel 60-68. Stoploss op 46. Let wel! Dit is hypervolatiel en dus speculatief aandeel. 
!!!Teva Pharmaceuticals (68.03) met 5 % stijging net door weerstand op 68 gebroken, maar wacht met kopen tot 
voldaan is aan de 3-regel. Koersdoel is 77. Stoploss op 61, precies MA-200 
Semiconductors 
Advanced Micro Devices (14.76) probeert uit te bodemen rond MA-200, maar overtuigt niet. Hanteer de stoploss op 
14,50, denk aan 3-regel. Koop pas boven 17,50. 
Altera (20.37) is weer door MA-200 gezakt en dat is erg ongunstig. Hanteer stoploss op 20, denk aan de 3-regel. Koop 
pas boven 24. 
Analog Devices (45.65) is door MA-200 gezakt en dat is ongunstig. Hanteer de stoploss op 44, denk aan 3-regel. Koop 
pas boven 50. 
Software 
Adobe Systems (44.61) vorming schaalformatie.Koop weer boven 47 met koersdoel 62. Stoploss op 40, rond MA-200 
Citrix Systems (19.50) hanteer de stoploss op 19, denk aan de 3-regel. Koop ev. speculatief boven 22, precies MA-200 
met als koersdoel 28. 
Computer Associates (27.11) bevindt zich in trading range (25-29,5). Koop boven 29,50 of na duidelijk opveren vanaf 
de stoploss op 25 met als koersdoel 34-37. 
Mercury interactive (48.08) is met 5% stijging verder hersteld. Koop boven 50 met koersdoel 55-63,50. Stoploss op 44. 
Siebel Systems (10.70) is weer fors onder MA-200 beland. Bent u nog niet uitgestapt, hanteer dan de stoploss op 10,50, 
denk aan 3-regel. Koop pas boven 13. 
Verisign (17.77) met 10% stijging krachtig hersteld. Bodemt prachtig uit boven MA-200. Koop boven 19 met als 
koersdoel 21-27. Stoploss op 16,50, precies MA-200. Internet 
Telecom 
Cisco Systems (23.36) is wederom hersteld boven MA-200 en vormt in de CS-daggrafiek W-formatie met kans op 
succesvolle bodemvorming. Koop echter pas boven 25 met als koersdoel 29,50. Stoploss op 21,50. 
Motorola (18.09) uitbraak uit meerjarige schaalformatie met weerstand op 19,50 was vooralsnog vals. Gaat mogelijk 
eerder gevormde opwaartse gap (16,90-19,30) alsnog opvullen, waarna stijging mogelijk vervolgd wordt. Koop pas boven 
de 19,50 of na duidelijk opveren vanaf de stoploss op 16,75, met als koersdoel 25,5-31,5. 
Nextel Communications (25.33) is fors opgeveerd boven MA-200.Koop boven 26 met doel 29,5-35,5. Stoploss op 23. 
Scientific-Atlanta (33.05) koop boven 36,50 op na duidelijk opveren vanaf stoploss op 30,50 met als koersdoel 39-48. 
Toerisme 
International Game Tech (35.14) toonde eind april mooie winstcijfers met maar liefst 35 % winstgroei. Ging desondanks 
door stoploss op 40 en voldeed op 28/4/04 met slotkoers 38,89 aan 3-regel. Hopelijk bent u op tijd uitgestapt, want is 
daarna fors verder gedaald. Is inmiddels ook onder MA-200 beland. Bent u nog niet uitgestapt, neem dan alsnog 
afscheid. Duidelijk is natuurlijk ook dat dit fonds afgevoerd wordt van onze lijst lange termijn fondsen USA. 
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