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Nieuwe versie StockVision 7.2
Bij deze ontvangt u als grafiekklant de nieuwe versie StockVision 7.2 via de email. Deze versie
bevat als belangrijkste nieuwe mogelijkheid het gebruik van Moving averages ook wel
voortschrijdende gemiddelden genaamd.
Binnen de Candlestick daggrafiek worden nu standaard een aantal moving averages ook wel
voortschrijdende gemiddelden getekend, te weten:
a) het 10 daags Exponentieel Moving Average (EMA-10): default kleur rood
b) het 26 daags Moving Average (MA-26): defaultkleur blauw
c) het 200 daags Moving Average (MA-200): defaultkleur rose, deze staat standaard niet aan,
maar deze kunt u via de setup van de Candlestick aan- en uitzetten!
In de technische analyse wordt de kruizing van de
twee grafieken van EMA-10 en MA-26 vaak gebruikt
respectievelijk als een aankoopsignaal, danwel een
verkoopsignaal, te gebruiken op de korte termijn.
Wanneer de EMA-10 (rood) de MA-26 (blauw)
opwaarts kruist dan treedt er een koopsignaal op.
Wanneer de EMA-10 (rood) de MA-26 (blauw)
neerwaarts kruist dan treedt er een verkoopsignaal
op. Nevenstaand ziet u een voorbeeld van ASMI:
Let op! Er treden bij dit systeem natuurlijk ook valse
signalen op, maar het kan u wel helpen als aanvullend
hulpmiddel. Wij zijn ervan overtuigd dat u in deze
volatiele beurs veel profijt zult hebben van deze
moving averages.
Het 200 daags Moving Average (MA-200) wordt
gebruikt om het lange termijn beeld te bekeken.
Opvallend is dat als een fonds door het 200 daags
gemiddelde opwaarts uitbreekt, deze vaak aan een
uptrend begint. Breekt deze echter neerwaarts uit, dan
begint vaak een downtrend.
In de stemmingsbeelden op de homepage, de
wekelijkse nieuwsbrief en de komende workshops
zullen we regelmatig aandacht besteden aan het
gebruik van deze moving averages.
Bent u ook geinteresseerd om het 200 daags Moving Average (MA-200), dat default uitstaat, te bekijken, dan kunt
u deze functie als volgt aanzetten:
Ga naar 1) Setup 2) Candlestick setup 3) Moving Averages 4) lijn 3 5) zichtbaar 6) Kies voor Ja!
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Binnen het setup submenu van de Moving Averages, kunt u 3 verschillende Moving Averages zelf volledig
definiëren. De instelmogelijkheden zijn als volgt:
1.

Type Moving Average: Constant of Exp.decaying
Constant: Hierbij tellen alle dagen even zwaar mee in het voortschrijdende gemiddelde. Afkorting MA
Exp.decaying: Dit is het exponentieel (afnemend) voortschrijdend gemiddelde. Hierbij tellen de laatste dagen
zwaarder mee in het voortschrijdende gemiddelde, zodat deze gevoeliger wordt voor de korte termijn. Afkorting EMA

2.

Aantal dagen: instelbaar van 2-200 dagen

3.

Kleur: vrij instelbaar

4.

Lijndikte: vrij instelbaar

5.

Zichtbaar: wel of niet zichtbaar

M.b.v. deze instelmogelijkheden kunt u zelf uw eigen tradingsysteem ontwikkelen.
Na uitvoerig onderzoek hebben wij gekozen voor de volgende defaultinstelling binnen StockVision.
a) het 10 daags Exponentieel Moving Average (EMA-10): default kleur rood
b) het 26 daags Moving Average (MA-26): defaultkleur blauw
c) het 200 daags Moving Average (MA-200): defaultkleur rose, deze staat standaard niet aan, maar deze kunt u via de
setup van de Candlestick aan- en uitzetten, zie terug!
Wanneer u binnen de Candlestick daggrafiek op de Moving Average lijnen klikt, dan ziet u via de tip welk moving
average ingesteld staat. Dus bijv. EMA-10 betekent 10 daags Exponentieel Moving Average
Bent u niet geinteresseerd in deze moving averages, dan kunt u deze functie als volgt uitzetten:
Ga naar 1) Setup 2) Candlestick setup 3) Moving Averages 4) In gebruik 5) Kies voor Nee
Verdere aanpassingen/verbeteringen:
Op aanwijzingen van een aantal klanten hebben we een aantal schoonheidsfoutjes verholpen. Daarnaast hebben we de
handleiding bereikbaar via de helpfunctie aangepast.
Wij hopen dat u we hiermee nog beter van dienst te kunnen zijn! Wij houden ons echter aanbevolen voor suggesties
uwerzijds.
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