
 

Beleg als een  
professioneel technisch analist 

  

 Zonder moeite razendsnel technische analyses maken. Zelfs de 

meest verwende technisch analist zal versteld staan van de vele 
mogelijkheden die Wall Street Professional biedt. 

 Test de tientallen ingebouwde technische indicatoren en trading 
systemen met historische data voor u gaat beleggen met echt 

geld. Laat Wall Street zelf de meest profijtelijke instellingen 
berekenen (het z.g.n. optimaliseren). U kunt indicatoren 

onbeperkt met elkaar combineren (bijv. een ROC van een EMA 
enz.) en deze combinaties kunnen ook weer getest worden. Van 

iedere indicator kan Wall Street Professional een equity curve 
maken en deze als indicator toevoegen. 

 Beoordeel indicatoren en trading systemen aan de hand van 
uitgebreide rapportages en de unieke WS Index. U kunt 

indicatoren backtesten en optimaliseren met gebruikmaking van 

o.a. stop loss, take profit, slippage/spread, en instelbaar money 
management. 

 Alle technische analyses kunnen uiteraard ook real-time en 
intraday worden gemaakt. U kunt moeiteloos switchen tussen 

verschillende timeframes en zoomen/ scrollen tot op 
minuutbasis. De haarscherpe grafieken, zelf instelbare toolbars 

en verzorgde lay-out maken het werken met Wall Street 
Professional tot een waar genot. 

 Bewaar uw eigen steun en weerstandslijnen, fibonacci levels en 
timecycles per fonds. Ook speedlines, cirkelsegmenten en 

regressie analyse zitten standaard in Wall Street Professional. U 
kunt de charts opmaken met tekst, markers en nog veel meer. U 

heeft volledige controle over kleuren, fonts en opmaak. Kortom 
ook het publiceren van charts kan met recht professioneel 

worden genoemd. 

 Download nieuwe indicatoren en trading systemen van Internet. 
Keyword zorgt in samenwerking met top analisten voortdurend 

voor nieuwe trading systemen en indicatoren die u zelf in Wall 
Street kan toevoegen. 

 Laat uw eigen limieten en filtervoorwaarden real-time bewaken. 
U kunt bijv. gewaarschuwd worden als de koers boven de MA 
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staat, de MACD op koop staat en de ADX stijgt (U heeft voor dit 
laatste de module TA Reporter nodig).  

 
UNIEK: ontwerp uw eigen indicatoren!   

   

 Dankzij een geavanceerde interface met Microsoft Excel kunt u 
zelf indicatorformules in Excel inbrengen en deze als "Excel-

indicatoren" in Wall Street verder analyseren, backtesten en 
bewaken op koop/verkoopsignalen.  

 De NIEUWSTE TA-script functionaliteit biedt u een eigen 
programmeertaal om handelssystemen te programmeren. De 

TA-script site  biedt u bovendien een platform om informatie 
met anderere traders uit te wisselen. U vindt hier tientallen 

uitgewerkte systemen en indicatoren! 

 

 

Geen beleggingskans ontgaat u meer dankzij de kant en klare 

filters en overzichten 
  

   

 Filteren kan op volume uitbraken, technische indicatorsignalen, 
stijging, daling, all time high/low, performance rankings en nog 
veel meer. Zelfs een effectief obligatierendementsberekening 

ontbreekt niet. Dit alles real-time en met een druk op de knop. 

 U kunt eigen notities en links per fonds opslaan en een 

beursagenda bijhouden. Per fonds bewaart Wall Street ook 

fundamentele gegevens, welke u via Internet automatisch kunt 
updaten. 

 Nieuws kan van Internet worden ingelezen via RSS feeds.  

 

 
De belangrijkste koersinformatie altijd bij de hand   

   

 Koersmonitoren kunt u zelf indelen. U heeft de vrijheid om zelf 

koersinformatie weer te geven op iedere door u gewenste 
manier. Alle instrumenten worden volledig ondersteunt: 

Aandelen, Indices, Opties, Futures, Commodities, Obligaties, 
Valuta en Warrants. 

 U kunt uw koersinformatie real-time laten sorteren op bijv. 
stijging, daling of dividendrendement.  

 

 
Zijn opties duur of goedkoop?   

   

 Laat Wall Street het voor u uitrekenen in het geavanceerde 
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optie-overzicht.  

 
Wall Street Professional informeert u altijd en overal via SMS!   

   

 Wall Street informeert u als een kans zich voordoet zelfs via een 

sms bericht op uw mobiele telefoon.  
 

 
Ongeëvenaard portefeuillebeheer   

   

 Wall Street beschikt over zeer krachtig portefeuillebeheer. Op 

ieder moment beschikt u over een aktuele stand van uw 
portefeuille en het behaalde rendement. Het eindejaarsoverzicht 

biedt u alle informatie om snel uw belastingformulier in te 
vullen. Multi currency ondersteuning, grafiek van de 

waardeverloop, taartgrafieken en diverse statistische 
overzichten geven u de gereeschappen om uw beleggingen zo 

goed mogelijk bij te houden en te analiseren.  

 Net als alle andere overzichten kun u de lay-out en kolommen 

zelf instellen. 

 U kunt koop- en verkooporders direkt koppelen met uw broker 

(bijv. Alex Beleggersbank).  

 

 
Wall Street Professional is geschikt voor ieder type belegger   

   

 Er is voor iedere belegger een passende oplossing. Of u nu een 
daytrader bent in futures of een buy-and-hold belegger in 
aandelen, Wall Street ondersteund u maximaal!   

 

 
Geen zorgen over systeemonderhoud   

   

 Wall Street Professional onderhoud het fondsenbestand en 
informatietabellen automatisch via de Wall Street Internet 

server. Ook nieuwe versies worden via Internet geïnstalleerd. 

 Met het servicecontract van Keyword heeft u altijd de 

beschikking over bijgewerkte koersgegevens. Dit ophalen en 
aanvullen van uw koersbestanden verloopt geheel automatisch.  

 

 
Koppeling met  streaming koersdata   

   

 Wall Street Professional kan diverse koersinformatie verwerken. 
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Als u kiest voor een van de standaard servicecontracten dan 
gebeurt dit geheel automatisch. Daarnaast zijn er ook 

koppelingen mogelijk met koersinformatie van derden (bijv. 
Eris).  Ook is er een ingebouwde DDE dataservice. Vraag 

Keyword naar de mogelijkheden.   

 
Wall Street Professional is het begin van een nieuw tijdperk   

   

 Wall Street Professional is gebouwd en ontworpen voor de XP en 
Vista besturingssystemen van Microsoft. Gebruikersgemak en 
performance zijn dan ook werkelijk ongeëvenaard. Door deze 

compleet nieuwe technologie onder de motorkap is Wall Street 
Professional het tradersplatform van de toekomst.  

 

 
Wall Street Professional is goed nieuws voor uw beleggings-
resultaat 

  

   

 Keyword heeft bijna 20 jaar ervaring met beleggingssoftware. 
De kennis en ervaringen van duizenden beleggers is in al onze 

software verwerkt. Beleggen met Wall Street is zelf beslissingen 
nemen aan de hand van een bewezen en stabiel 

beleggingssoftware systeem. Want: Wall Street professional 
werkt. En dat is goed nieuws voor uw beleggingsresultaat!  

 

 Meer informatie of vragen?   

  

 
Forest Bergen 

 
  

 

T: 072-5821250 

E: Sales@forestbergen.com 

Van Blaaderenweg 10A 

1862 JP Bergen NH 

  
 

 

 
 

mailto:Sales@forestbergen.com

