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Nieuwe versie StockVision 7.3
Bij deze ontvangt u als grafiekklant de nieuwe versie
StockVision 7.3 via de email. Heeft u bovendien een
abonnement op Europa en/of Amerika, dan wordt u
separaat een nieuwe CD-Rom StockVision 7.3
toegestuurd, aangezien vanwege de ingrijpende
indexwijzigingen in Amerika en Europa de grafiekendatabase en
koershistorie is aangepast.
Wat zijn de veranderingen t.o.v. StockVision 7.2:
A) De functionaliteit van StockVision
1.

De performance-mogelijkheden zijn flink uitgebreid:
A) U kunt de performance laten berekenen ten opzichte van een
willekeurig te kiezen datum
B) U kunt nu meerjarenperformance overzichten
maken, waarbij het effectieve rendement per jaar wordt
weergegeven, plus een totaalrendement. U kunt daarbij kiezen
voor een periode van 1-5 jaar.

2.

Het lijnenbeheer is uitgebreid. Via de setup
kunt u voor de Point and Figure en
Candlestickgrafieken per tijdseenheid (dag, week
of maand) de dikte (1-5) en de kleur van de
lijnen vrij instellen.

3.

Veranderingen in Candlestickgrafieken:
De koersdoelprojectie is verbeterd en verfijnd.
De hoogte van de weergegeven volumes is
gemaximaliseerd, zodat bij al te grote
volumeschommelingen toch het gemiddelde
dagvolume duidelijk te zien blijft.
Standaard staat het 200 daags Moving Average
(MA-200) nu aan. Via de algemene reset wordt deze automatisch ingesteld.

4.

Op verzoek van klanten, die last hebben van
kleurenblindheid hebben wij het mogelijk
gemaakt om via de setup de kleur van de
aankoop-, verkoop- en winstneemsignalen
zelf in te stellen.

5.

Het portefeuillebeheer is verbeterd en
beveiligd tegen foutieve handelingen.

6.

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.

B) De grafiekdata (alleen Europa en Amerika, pas na installatie CD-Rom 7.3)
Het afgelopen jaar hebben er in Europa en Amerika forse mutaties in de samenstelling van de diverse indices
plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat er in Europa en Amerika veel fondsen toegevoegd of verdwenen zijn
uit de diverse indices. Wanneer de grafiek van een verwijderd fonds er desondanks goed uitzag, hebben wij de
grafiek toch gehandhaafd. Voor een lijst met mutaties, zie bijlage!
Wij hopen dat u we hiermee nog beter van dienst te kunnen zijn! Wij houden ons echter aanbevolen voor suggesties
uwerzijds. Daarnaast wensen wij u een prettige vakantie toe.
 StockVision 2003. Alle rechten voorbehouden. Beleggen houdt in dat u risico neemt.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en adviezen van StockVision.

