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 VectorVest van A tot Z 

 Nederlandstalige ondersteuning

 Exclusief aanbod voor VFB-abonnees



 1. Wat is VectorVest

 2. Wanneer kopen / wanneer niet kopen

 3. Wanneer verkopen? 

 4. Hoe aandelen analyseren

 5. Met buy and hold de markt kloppen… 

 6. Hoe aandelen selecteren

 7. Wat heeft VectorVest nog te bieden



o Beleggingssoftware

o Combineert F.A. & T.A. 

o USA & Europa: 10.300 aandelen

o Eigen indicatoren

o Ieder aandeel: Buy, Hold of Sell

o Stop loss: combinatie van F.A. & T.A.

o Houvast



o Stichter = dr. Bart DiLiddo, PhD

o 88 jaar oud 

o 60+ jaar beleggerservaring

o Winnaar Wall Street Journal’s Stock Pickers 

o Gastspreker Las Vegas Moneyshow

o Opgericht: 1988

o Groeit als kool in België
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Niemand kan de beurs voorspellen...

Ook VectorVest niet

Toch heeft VV Up en Down Signalen

Wij hechten veel belang aan de trend van de markt 

Hoe moet u de UP en Down Signalen interpreteren? 



Vermijd Emoties ! 
Hoe deze UP en DOWN signalen interpreteren?

• UP signaal:

U koopt op de 1ste dag van een Up signaal (= groene driehoek op grafiek)

• DOWN signaal:

U blijft in de markt, maar … 

U Koopt NOOIT tijdens een Down signaal (= rode driehoek op grafiek)



Wanneer instappen? Op de 1ste dag van een UP signaal :

Vaak, niet altijd, maar vaak is dit het begin van een uptrend



Koop op de 1ste dag van een UP signaal (groene driehoek):
U koopt vaak aan het begin v/e uptrendKoop op de 1ste dag van een UP signaal (groene driehoek):

U koopt vaak aan het begin v/e uptrend



Wanneer stoppen met het kopen van aandelen? 

Bij een DOWN signaal.  

Wordt het een kleine daling, correctie v 10% of zware berenmarkt? 



Down Signaal op 1/11/2007:
U stopt met het kopen van aandelen.

Down Signaal op 11/06/2008: 
U stopt met het kopen van aandelen.
De aandelen die u nog in PF had, gaan nadien door de S/L.
U bent volledig cash als de beurzen in september 
en oktober volledig in elkaar klappen.
Via onze werkwijze kan u de schade beperken.  

BERENMARKT ‘07-’09



Down Signaal op 1/11/2007:
U stopt met het kopen van aandelen.

Down Signaal op 11/06/2008: 
U stopt met het kopen van aandelen.
De aandelen die u nog in PF had, gaan nadien door de S/L.
U staat volledig aan de zijlijn als de beurzen in september 
en oktober volledig in elkaar klappen.
Via onze werkwijze kan u de schade beperken.  

Down Signaal:
U stopt met het kopen van aandelen

Down Signaal:
U stopt met het kopen van aandelen

Afgelopen jaar ...



Wat raadt men beleggers aan?

Gespreid instappen, bv iedere maand kopen





Vermijd Emoties ! 
= dé grootste beleggersvijand 

VectorVest biedt u een houvast 



Vermijd Emoties ! 
Hoe deze UP en DOWN signalen interpreteren?

• UP signaal:

U koopt op de 1ste dag van een Up signaal

• DOWN signaal:

U blijft in de markt, maar … 

U Koopt NOOIT tijdens een Down signaal

• Hoe komen UP en DOWN signalen tot stand: 

Geen giswerk

Uitleg tijdens maandelijkse workshops in BE en NL
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o Als aandeel door Stop Loss gaat

o Stop Loss = 

* 65 Day MA Of The Closing Price (= TA) 

* Adjusted for Fundamentals (= FA)



Balk bovenaan = aanbeveling:

Rood = Sell
Wit = Hold
Groen = Buy

Balk bovenaan = aanbeveling:

Rood = Sell
Wit = Hold
Groen = Buy

CFE: 01/06/’17: € 139

07/07/’17: Sell aan € 118

Sindsdien geen enkel Buy signaal… 



Balk bovenaan = aanbeveling:

Rood = Sell
Wit = Hold
Groen = Buy

VD Velde: 02/2017: Sell aan € 57,50

VD Velde: sinds 02/2017 liefst 26 x op Sell gesprongen 

VD Velde kreeg sinds 2017 niet 1x een Buy signaal owv
o.a. zwakke fundamentals.
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o Schaal van 0 tot 2  

o Makkelijk te begrijpen

o Analyseer snel aandelen

o Zowel F.A. als T.A. als Master Indicator

o Volledige uitleg: maandelijkse workshops

o Belangrijkste Indicator = Relative Safety (R.S.) 
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RSDebt To Equity Ratio

Sales Volume

Historiek van het 
bedrijf, 

Marktkapitalisatie, …

Analistenverwachting 
kloppen?

Dividend

(Yield, Payout Ratio, 
Growth)

RS
0 2



o Kleine belegger & professionele handelaar

slagen er zelden in om de index te kloppen.

o Onze Top R.S. aandelen kloppen bijna altijd,  

jaar in jaar uit, de index. Puur buy and hold.



o Europa:

o Koop ieder jaar op 1 januari telkens de 10 

aandelen met de hoogste R.S. en houd deze

aandelen bij tot vandaag (06/09/2019).    Doe 

deze oefening ieder jaar. 

o Vergelijk met de Eurostoxx50





Prestatie van

02/01/2019 tot

vandaag (06/09/2019)?

10 Europese aandelen met

hoogste RS stegen

gemiddeld met 25,4 %

De Eurostoxx50 steeg 

in dezelfde periode met 17,2 % 



Europa: Koop de Top RS Aandelen…



Kéér op kéér outperformen onze Top 
Safety (RS) aandelen in Europa de 

indexen.
Geldt dit ook voor USA ?



o USA:

o Koop ieder jaar op 1 januari telkens de 20 

aandelen met de hoogste R.S. en houd deze

aandelen bij tot vandaag (17/09/2019).    Doe 

deze oefening ieder jaar. 

o Vergelijk met de S&P500





Prestatie van

02/01/2015 tot

vandaag (17/09/2019)?

20 Amerikaanse aandelen met

hoogste RS stegen

gemiddeld met 74,5 %

De S&P500 steeg 

in dezelfde periode met 46,0 % 



USA: Koop de Top RS Aandelen…



o Europa: 10 x in 10 jaar klopt RS de Stoxx50

o USA: 9 x in 10 jaar klopt RS de S&P500 

o Demonstratie: stand 2041

o Alle resultaten: workshops oktober
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o Aandelen met hoge Relative Safety



o Aandelen met hoge Relative Safety

o Modelportfolio’s



o Model PF USA: 5

o Model PF Europa: 3 









o Aandelen met hoge Relative Safety

o Modelportfolio’s

o Unisearch: 200+ voorgebouwde searches
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o Creëer uw eigen search



o Aandelen met hoge Relative Safety

o Modelportfolio’s

o Unisearch: 200+ voorgebouwde searches

o Creëer uw eigen search

o Stock Picking 
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o Sector – Industrie – Aandeel



41 Sectoren – 221 Industrieën – 8.300 aandelen (USA)



o Sector – Industrie – Aandeel

o Allerlei Watchlists 



o 25+ opeenvolgende jaren stijgend dividend

o Monthly Dividend Payers

o ADR: Brazilian, Indian, Chinese, Israel, … 

o Best New Highs / Worst New Lows

o Aandelen met weekly options

o S&P – DJI - … 

o …
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o Allerlei Watchlists 

o ETF’s
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o Sector – Industrie – Aandeel

o Allerlei Watchlists 

o ETF’s

o Backtester

o Essays



Ten alle tijde kan u terug naar het verleden gaan

om te zien wat VectorVest zei over een aandeel

of …. over de markt in het algemeen
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 Maandelijkse evenementen















 07/10: Workshop: Gent

 08/10: Workshop: Lummen

 09/10: Workshop: Mechelen

 10/10: Workshop: Geel

 14/10: Workshop: Gent

 15/10: Workshop: Brugge

 16/10: Workshop: Izegem

Toegang & parking is gratis. Registratie is verplicht: www.vectorvest.be/events

Maak kennis met abonnees en vraag naar hun ervaring met VV!  

http://www.vectorvest.be/


 Maandelijkse evenementen

 Persoonlijke NL training

 NL webcasts

 NL Snelstartcursus

 NL website

 NL Blog artikels

 NL “Groene Boekje”
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• Normaal proefabonnement: 

30 dagen voor € 9,95 



• Normaal proefabonnement: 

30 dagen voor € 9,95 

• Vandaag: 

60 (!) dagen voor € 9,95



• 60 dagen VectorVest voor € 9,95  

• Dagelijkse F.A. & T.A. van 10.300 aandelen

• Aanbeveling per aandeel: Buy, Hold of Sell

• Persoonlijke NL support (telefonisch & mail)

• NL webcast: software wordt volledig uitgelegd

• Uitleg & activatie: stand 2041



*/ Na proefabonnement: keuze tussen

• Zonder verplichtingen proefabonnement stopzetten

• € 59:    maandabonnement

• € 595:  jaarabonnement

*/ Hoe opzeggen? Contacteer ons tijdens uw proefabonnement: 

• Telefonisch: 0800 / 261 88 

• Via mail: Belgium@vectorvest.com



mailto:Belgium@vectorvest.com

