
VectorVest lanceert VectorVest 7 Europa 
Een uitmuntend, dynamisch analytisch platform bestaande uit 2.200 Europese 

aandelen, op maat gemaakt voor beleggers 
CORNELIUS, NC & BRUSSELS – 15 Juni, 2015 -- VectorVest kondigt vandaag de 

lancering aan van VectorVest 7 Europa. Hierdoor wordt VectorVest nog uitgebreider en 

indrukwekkender: VectorVest analyseert nu al wereldwijd aandelen. VectorVest 7 Europa 

voorziet beleggers van zowel uitgebreide fundamentele en technische analyse, voor maar 

liefst 2.200 Europese aandelen, elke dag opnieuw. Ieder aandeel krijgt iedere dag een 

aanbeveling: kopen, verkopen of houden. Het programma biedt ook eigen ontwikkelde 

market timing signalen die beleggers waarschuwen voor zowel marktoppen als 

marktbodems. Dit alles zorgt voor meer winstgevende transacties en beleggers lopen zo 

veel minder risico. 
“We zagen het echte potentieel van de Europese markten, en daarom hebben we zo 

zwaar beleggersonderzoek verricht in elk van deze landen,” zegt Dr. Bart di Liddo, de 

oprichter van VectorVest. VectorVest’s mogelijkheden, verbeterde grafieken, dynamische 

portefeuille, verbeterde backtesting en alerts die beleggers automatisch op de hoogte 

brengen, bieden Europese beleggers een enorm voordeel bij hun beleggingen. 
Deze nieuwe aandelenanalyse en portfoliobeheer zal op zaterdag 20 juni 2015 worden 

onthuld en gedemonstreerd in de workshop “succesvol beleggen”. De locatie van deze 

Workshop is het Marivaux Hotel in Brussel. Op zaterdag 27 juni 2015 wordt de nieuwe 

VectorVest 7 Europa voorgesteld in het NH Airport Hotel, Schiphol, Hoofddorp, 

Nederland. 
De mogelijkheden van VectorVest 7 Europa gaan veel verder: Je kan allerlei voorwaarden 

instellen die je als belegger belangrijk vindt zodat het beheer van uw portefeuille wordt 

geautomatiseerd. Op de geheel vernieuwde grafieken krijg je automatisch weerstand- en 

steunlijnen. Je wordt ook automatisch verwittigd als aandelen aan voorwaarden voldoen 

die jij eerder hebt ingesteld.  

 

Over VectorVest  

VectorVest verstrekt sinds 26 jaar de hoogste kwaliteit op gebied van 

beleggersinformatie. VectorVest combineert het inzicht van de fundamentele waardering 

van een bedrijf met de kracht van technische analyse. Dit alles zorgt voor een 

begrijpbare manier om te beleggen. De software is makkelijk te gebruiken en is 

ontworpen voor allerlei soorten beleggers. VectorVest geef een aanbeveling (kopen, 

verkopen, houden) voor meer dan 23.000 aandelen, wereldwijd, dag in dag uit. De dag 

vandaag analyseert VectorVest de markten in de Verenigde Staten, Europa, het Verenigd 

Koninkrijk, Signapore, Australië, Hong Kong, Indië, Zuid Afrika en Canada. Meer 

informatie, en een risicoloos proefabonnement, vindt u op www.vectorvest.be. 
  
 

http://www.vectorvest.be/events/events.aspx
http://www.hotelmarivaux.be/
http://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-amsterdam-schiphol-airport

