
Hoe aandelen vinden waarbij de grafiek links onderaan start en zo naar rechtsboven beweegt   

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=8 
 

Tijdens vele workshops en usergroups ( http://www.vectorvest.de/eublog/vectorvest-user-groups/ ) , 

ervaar ik dat abonnees de Comfort Index gebruiken wanneer ze aandelen kopen voor de middellange of 

lange termijn.  

De technische uitleg voor de Comfort Index gaat als volgt: “De Comfort Index is een eigen indicator die 

laat zien hoe goed een aandeel zware en/of langdurige koersdalingen kan weerstaan”. De Comfort Index 

wordt gemeten op een schaal van 0 tot 2: boven de 1 is gunstig, onder de 1 is ongunstig, maar het kan 

een tijd duren om te begrijpen hoe de Comfort Index juist werkt.  

Ik leg het veel eenvoudiger uit. Op seminaries vraag ik altijd aan het aanwezige publiek of ze in 

portefeuille graag aandelengrafieken hebben die linksonder het scherm starten en rechtsboven  

eindigen. Meestal wordt dit gevolgd door wat cynisch gegrinnik want niemand verwacht dat we 

makkelijk zulke grafieken kunnen terugvinden.  

De volgende stap die ik dan doe is de database rangschikken op CI zodat de aandelen met de hoogste CI 

bovenaan verschijnen. Daarna laat ik de grafieken van deze aandelen zien. Je doet dit als volgt.  

(a) Log in het systeem 

(b) Klik op de tab “Viewers”  

(c) Scroll naar rechts tot je de indicator “CI” ziet staan 

(d) Klik op CI en wacht tot de stock viewer de aandelen rangschikt op CI (hoogste CI bovenaan)   

 

 

 

(e) Duid de aandelen met de hoogste CI aan (door muis en hoofdletterknop tegelijk te gebruiken)  

(f) Klik op de rechtermuisknop en selecteer “View Stock Graph” 

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=8
http://www.vectorvest.de/eublog/vectorvest-user-groups/


 

 

 

 

 

 

 



Op het ogenblik dat ik deze tekst schrijf (30/04/2015), zijn dit de grafieken van de 5 aandelen met de 

hoogste CI:  

 

 



 



 



 



 

 

 

 



Ik denk dat jullie allemaal akkoord zijn wat het belang is van CI: dankzij CI kom je terecht bij prachtige 

grafieken.  

Beleggers willen echter vaak aandelen met een hoge CI in hun eigen binnenlandse beurs of in 

combinatie met een minimum aan volume. Deze aandelen kunnen we terugvinden in het systeem, maar 

daarvoor hebben we de tab “Unisearch” nog, zodat we al onze vereisten kunnen ingeven en zo aandelen 

vinden die aan onze voorwaarden voldoen. Als je een kant-en-klare zoekactie wilt terugvinden met CI, 

neem dan een kijkje naar de “Hot Smoothies” die volgende kenmerken heeft:  

 

(1) De prijs van het aandeel moet groter zijn dan €1 en kleiner dan €30 

(2) De aanbeveling van het aandeel is “kopen” 

(3) De Comfort Index van het aandeel moet groter zijn dan 1.5  

Vergeet niet dat een Comfort Index maximum 2.0 kan zijn 

(4) Het aandeel moet een 50daags gemiddeld volume hebben van minstens 100000 en minstens 

iedere dag moet er een minimum aan handel zijn.  

Dit zijn vrij strenge regels waar aandelen aan moeten voldoen en bijgevolg zijn er niet altijd veel 

aandelen die aan deze criteria voldoen. Op het ogenblik dat ik dit schrijf, zijn er slechts 6 aandelen uit de 

database van ruim 2.200 aandelen, die tevoorschijn komen. De aandelen zijn gerangschikt op “RT * CI”, 

waarbij het aandeel met het meeste momentum op korte termijn en de hoogste Comfort Index, 

bovenaan verschijnt en zo worden ze geordend. Dit zijn de resultaten:  

 

Tijdens een evaluatie van een strategie is het erg belangrijk om te kijken naar de prestaties over een 

bepaalde periode. Zo keek ik bijvoorbeeld naar de “Market Calls Viewer”, en zag ik dat we momenteel in 

een Confirmed Call Up zitten sinds 31 december 2014. Daarom heb ik de data aangepast naar 31 

december 2014, en heb ik de search opnieuw laten lopen. Ik vond slechts 4 aandelen terug, en met de 

“Quicktest” heb ik de prestaties van die aandelen bekeken tot vandaag (30 april 2014).  



 

 

De markt, gemeten door de VectorVest Composite Price, steeg met 16.9%, maar onze search steeg met 

net geen 30%, en allemaal dubbelcijferige winsten voor onze gevonden aandelen.  

Het is belangrijk dat u opgebouwde winsten beschermt. Gebruik daarom altijd onze eigen VectorVest 

Stop Loss. Eens het aandeel door de Stop Loss gaat, moet u het aandeel onherroepelijk verkopen.  



Vanzelfsprekend kan u deze search laten lopen op uw computer over verschillende data, en met 

aangepaste voorwaarden. Mocht u nog geen lid zijn van VectorVest, dan kan u een risicoloos 

proefabonnement nemen: Voor meer info, klik op http://www.vectorvest.com/products/trial.htm  

Op zaterdag 10 oktober 2015 geeft VectorVest een workshop op de Dag Van de Tips. Verder organiseren 

wij iedere maand seminaries in Brussel. De volgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 24 oktober  

2015. Het seminarie gaat door in Hotel Marriott te Evere. De aanvang is om 09.30 u. Alle details vindt u 

hier:  

http://www.vectorvest.be/events/ 

Op deze pagina staan ook de User Groups bijeenkomsten die vanaf september maandelijks in gans 

Vlaanderen worden georganiseerd. Deze User Groups zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Ze 

zijn zeer interactief. Ervaren VV gebruikers geven presentaties, nieuwe VV gebruikers leren bij. De 

toegang is steeds gratis, maar registratie is verplicht.  

Veel beleggingsplezier! 

 

 

Bekijk ook zeker eens volgende link : http://www.vectorvest.be/beblog/?p=8 
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