
 

 
 

Visionnews        25 december 2002 

 

 StockVision 2002. 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. 

Nieuwe versie StockVision 7.1 
Bij deze ontvangt u als grafiekklant de nieuwe versie StockVision 7.1 via de email. Deze 
versie bevat de volgende nieuwe mogelijkheden: 
 
1) Grafiekdata: Indien noodzakelijk kunnen de kwartaalupdates omzeild worden, zodat in 

geval van opnieuw installeren van de CD-Rom StockVision m.b.v. één bestand per beurs 
volstaan kan worden om de grafiekdata bij te werken 

2) Point and Figure: kleuren vrij instelbaar 
3) Vormgeving lijnen en teksten: De kleuren van lijnen en teksten zijn voortaan vrij 

instelbaar. Bovendien kunt u de lijndikte instellen. 
4) Aan-en verkoopsignalen:  

Bij de aan- en verkoopsignalen is het scherm verbeterd, zodat u kunt zien wat de waarde van de aan- en 
verkoopwaarden zijn en hoeveel procent die doorbroken zijn. U kunt er ook voor kiezen om dit scherm uit te zetten.  

5) Koersdoelprojectie: 
U krijgt de beschikking over een eerste versie van intelligente koersdoelprojectie: wanneer u een omkeerpatroon, bijv. 
een schaalformatie markeert d.m.v. twee muiskliks, dan tekent het programma zelf de noozakelijke dalende 
weerstandslijnen danwel stijgende steunlijnen en berekent dan automatisch een aantal koersdoelen. 

6) Automatisch tekenen van dalende 
weerstandslijnen en stijgende steunlijnen: 
U kunt StockVision zelf dalende weerstandslijnen en 
stijgende steunlijnen laten tekenen, zowel voor de 
korte termijn, middellange termijn als de lange 
termijn. 

7) Verbeterde portefeuille:  
lichte aanpassingen, waaronder de mogelijkheid om 
de regelhoogte aan te passen, zodat er meer 
fondsen op het scherm passen. 

8) Tussentijdse extra nieuwsbrief mededelingen 
plus aangepaste signalen (alleen van toepassing 
voor nieuwsbriefklanten!): 
Aangezien de huidige beurs zo volatiel is, hebben 
wij een extra mededelingenscherm opgenomen in 
het programma StockVision. Daarmee kunnen wij u 
indien noodzakelijk tussentijds informeren over 
ontwikkelingen op de beurs en daarmee aangepaste 
adviezen geven, zie onderstaand fictief voorbeeld. Bovendien kunnen wij indien noodzakelijk de signalen tussentijds 
aanpassen: 
 

Hiermee hopen wij u als klant het komende jaar nog beter van dienst te kunnen zijn en beter in te kunnen spelen om de 
huidige volatiele beursontwikkelingen.  
Wij wensen u in ieder geval prettige feestdagen en een voorspoedig beursjaar toe! 
 
Tevens willen wij u uitnodigen voor onze Workshop StockVision op woensdag 22 januari 2003 
Thema:  De StockVision Visie voor 2003. Bearmarket òf bullmarket?  
 
Programma: 
20.00-20.30 u  Visie op beursjaar 2003  
20.30-21.00 u  Welke aandelen houden u bezig?  
21.00-21.15 u  Nederland wordt te klein. Wie alleen binnen Nederland belegt, doet zichzelf tekort.  
21.15-21.30 u  Koffiepauze  
21.30-22.00 u  Kanshebbers Europa  
22.00-22.30 u  Kanshebbers USA  
22.30-22.45 u  Rondvraag  
 
Gaan we omhoog òf gaan we omlaag?  
Graag willen wij u onze visie op het jaar 2003 laten zien. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor onze workshop van 
woensdag 22 januari 2003 van 20.00-23.00 uur, welke gehouden wordt in het congrescentrum Plataan, Koningsweg 226 
te Utrecht , telnr: 030-2524055. Voor deze speciale gelegenheid hoeft u als klant van StockVision geen toegangsprijs te 
betalen. Ook staat het u vrij om vrienden en bekenden mee te nemen. Wel vragen wij u zich van te voren aan te melden, 
bij voorkeur via onze homepage. 
 
NB.  Ook zullen wij tijdens de workshop de mogelijkheden van de nieuwste versie StockVision 7.1 laten zien. 
 


