
Hoe VST aandelen gebruiken om op een eenvoudige,  

efficiënte en indrukwekkende manier de markt te verslaan 

 

VST is een eigen indicator ontwikkeld door, en exclusief voor VectorVest. Op basis van objectieve, 

meetbare, algoritmische data meet de VST een combinatie van: 

 Value: de waarde van een aandeel. Het koerspotentieel op lange termijn.  

 Safety: hoe veilig is een aandeel. Dit is de duurzaamheid en voorspelbaarheid van financiële 

prestaties. 

 Timing: De trend van een aandeel op korte termijn. 

Net zoals onze andere eigen indicatoren, krijgen ‘hoge VST aandelen’ op een eenvoudige manier een 

waardering. Deze waardering ligt tussen 0 en 2: boven 1 is gunstig, onder 1 is ongunstig. De VST 

combineert zowel fundamentele (value en safety) en technische (timing, de trend op korte termijn) 

gegevens. Zodoende wordt de VST beschouwd als een master indicator. 

Er zijn veel andere zaken waarmee u rekening houdt bij het beoordelen van een aandeel. Wij vinden 

het belangrijk om ons te concentreren op wat écht werkt. Een van de eenvoudigste, maar meest 

efficiënte strategieën, heet de “High VST stocks”. Deze methode bespreken we vaak op VectorVest 

webinars en seminaries. Alvorens we gaan kijken hoe deze zoekopdracht in de praktijk werkt, gaan we 

eerst kijken naar het rendement in combinatie met onze MTI: onze Market Timing Indicator.  

De “Confirmed Call” is onze meest langzame indicator. Deze duidt algemene in- en uitstapmomenten 

in de markt aan.  De meeste recente wijziging voor de Europese markt is een “confirmed Call Up” op 

31 december 2014, zoals je kan zien uit onderstaand screenshot.  



 

 

Als ik een zoekfunctie laat lopen tussen 31 december 2014 en 27 maart 2015, dan zie je dat de markt 

gemiddeld 15.32% steeg. Onze Top 10 VST aandelen van VectorVest stegen daarentegen met 29,33%, 

dit is bijna het dubbele! 

 



  

 

Deze search is 1 van de vele zoekacties die ingebouwd zijn in de VectorVest database. Met deze 

zoekactie krijg je aandelen die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1. De prijs van het aandeel is groter dan 5 Euro (om bv. de centjesaandelen uit te sluiten).  

2. De VST (Value, Safety & Timing) is groter zijn dan 1.25 

3. Voldoende volume is nodig, met een 50-daags gemiddeld verhandeld volume van 25.000 

aandelen per dag, zodat er voldoende liquiditeit is én een minieme spread tussen de ‘bid’ en 

de ‘ask’ in het orderboek.  

Dit alles wordt duidelijk uiteengezet in het “Reseach” => “unisearch” gedeelte van het VectorVest 

programma.  

 

Als je deze search wilt gebruiken in de Belgische markt, dan kan je de zoekopdracht aanpassen. 

Stap 1. Ga naar “Unisearch” 

Stap 2 Selecteer “High VST Stocks” 

http://www.vectorvest.de/eublog/wp-content/uploads/2014/02/High_VST_Search_Output.png


Stap 3, Klik op het lege vakje onder “parameter”  

Stap 4 Kies achtereenvolgens: “Stocks” => Filter By => Exchange 

Stap 5 Klik bij “Operator” op “ = “ 

Stap 6: Vink bij “Value” zowel “Euronext Brussel” als “Options – Euronext Brussels” aan.  

Wij hebben dit voor dezelfde periode uitgetest: slechts 3 aandelen voldeden aan de gevraagde criteria. De 

resultaten waren echter meer dan indrukweekend.  

  

“High VST stocks” is 1 van onze vele winstgevende strategieën. Als je meer wilt leren over andere succesvolle 

zoekopdrachten, kom dan naar onze volgende workshop om hier meer over te leren. Wij verheugen ons om meer 

waarde, veiligheid en momentum te brengen in uw portfolio.  

 


