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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 ruim 40 ingebouwde technische indicatoren en trading 

systemen met historische data voor u gaat beleggen met echt 

geld. Laat Wall Street zelf de meest profijtelijke instellingen bere-

kenen (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.

■ Beoordeel indicatoren en trading systemen aan de hand van uit-

gebreide 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 manage-

ment. De equity curve van deze backtest kan als indicator worden 

weergegeven.

■ Alle technische analyses kunnen uiteraard ook realtime en intra-

day worden gemaakt. U kunt moeiteloos switchen tussen verschil-

lende timeframes en zoomen/ scrollen tot op minuutbasis. 

De haarscherpe grafieken, zelf instelbare toolbars en verzorgde 

layout 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 

staat, de MACD op koop staat en de ADX stijgt. (U heeft voor dit 

laatste de module TA Reporter nodig)

Ontwerp uw eigen indicatoren

■ Dankzij een geavanceerde interface met Microsoft Excel kunt u 

uw eigen indicatorformules in Excel inbrengen en deze in Wall 

Street verder analyseren, backtesten en bewaken op koopsignalen.

Wall Street Professional is het ultieme softwarepakket voor beleggers en
traders. Met Wall Street Professional profiteert u van de meest geavan-
ceerde beleggingstools zonder bijzondere computerkennis! U hoeft niets te
programmeren; één click met de muis is voldoende. Wall Street Professional
is weliswaar eenvoudig te bedienen, maar de mogelijkheden zijn zeer
geavanceerd! Vele professionele technisch analisten vertrouwen dagelijks
op de uitgebreide mogelijkheden van Wall Street. En waarom zou u met
minder genoegen nemen?

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 ont-

breekt niet. Dit alles realtime en met een druk op de knop.

■ U kunt eigen notities en links per fonds opslaan en een beurs-

agenda bijhouden. Per fonds bewaart Wall Street ook fundamentele

gegevens, welke u via Internet automatisch kunt updaten.

■ Nieuws kan van Internet worden ingelezen.

De geavanceerde TA Reporter uitbreidingsmodule

■ De uitbreidingsmodule TA Reporter scant de gehele markt op uw 

persoonlijke TA filtervoorwaarden en maakt complete technische 

rapporten van de markt inclusief steun en weerstand. 

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 ondersteund: 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 

optie-overzicht.S

Wall Street 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. Net als alle

andere overzichten kun u de lay-out en kolommen zelf instellen. 

Uw koop en verkooporders kunt u direkt koppelen met uw broker 

(bijv. Binck Brokers).
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TECHNISCHE ANALYSE

■ tick by tick dagverloop
■ koers intraday/uur/dag/week/maand/kwartaal/jaar 
■ koersweergave: slot, hoogste-laagste, open-hooglaag-slot, staaf

(de koersbar eenheid  is instelbaar tussen 1 minuut en 1 jaar!)
■ Trading simulatie equity curve
■ japanese candlesticks
■ koers + moving averages (ongewogen/gewogen/exponentieel)
■ Koers t.o.v. moving average
■ bollinger bands
■ volume
■ volume accumulator
■ on balance volume
■ Moneyflow
■ point & figure (instelbare box en reversal size.

Schaal normaal en logaritmisch. 45 en 90 graden lock op steun
en weerstandslijnen)

■ koersgrafieken meerdere fondsen over elkaar leggen
■ relatieve sterkte
■ relatieve sterkte index (RSI)
■ directional movement indicator (DMI)
■ momentum
■ Average True Range
■ ADX
■ %K %D stochastics
■ A/D oscillator
■ Accumulated Swing index
■ %R oscillator
■ MACD
■ moving stop loss (MSL)
■ commodity channel index (CCI)
■ volatility
■ parabolic Stop-and-Reverse
■ performance indicator (PI)
■ Pivot Points
■ Swing Index
■ Traders Index
■ TRIX indicator
■ market profiles
■ combinatie van indicatoren (bijv. MA door RSI)
■ Fibonacci levels en Speedlines
■ Time cycles
■ Fibonacci Cycles
■ Regressielijnen
■ Cirkelsegmenten
■ Meer indicatoren en trading systemen te downloaden
■ Koppeling met Excel spreadsheet 

voor ontwikkeling eigen indicatoren

Wall Street 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 ondersteunt u maximaal!

Geen zorgen over systeemonderhoud

■ Wall Street Professional onderhoudt het fondsenbestand en infor-

matietabellen 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.

Koppelingen met alle belangrijke datavendors

■ Met de belangrijkste datavendors heeft Wall Street geavanceerde 

direkte koppelingen, zoals bijv. Active Plus, TijdBeursmedia Eris, 

NDK en Quotespeed. Daarnaast kunt u via DDE koppelingen maken

met externe datafeeds bijv. Realtick, Reuters of Stockbrowser. 

Wall Street kan ook vertraagde data via Teletekst en Internet inlezen.

Neem contact op met de afdeling verkoop voor een goed advies 

of kijk op onze website.

Wall Street Professional is 
het begin van een nieuw tijdperk

■ Wall Street Professional is opnieuw gebouwd en ontworpen voor 

de nieuwe generatie besturingssystemen van Microsoft. 

Gebruikersgemak en performance zijn dan ook werkelijk ongeë-

venaard. Door de compleet nieuwe 32 bits technologie onder de 

motorkap is Wall Street Professional het tradersplatform van de 

toekomst.

Wall Street Professional is goed 
nieuws voor uw beleggingsresultaat

■ Keyword heeft reeds 15 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!

Systeemeisen Wall Street Professional:

PC met Windows 95/98/ME/2000/XP, min 64MB geheugen 

Meer informatie of een demonstratie?

Wall Street professionals:
Dan Gramza (rechts) complimenteert Keyword directeur Rombout 

Kerstens met zijn nieuwe Wall Street Professional software. “This 

is great software guys!”. Dan Gramza is professioneel trader op de 

CME en CBOT en daarnaast als trading-expert een veelgevraagd 

spreker op seminars en televisie (o.a. CNN-Moneyline en Reuters 

TV). Dan Gramza gebruikte op de 4de dag van de Technische 

Analyse tijdens al zijn workshops Wall Street Professional. 



De Technische Analyse Reporter (TAR) is een expertsysteem voor technische analyse. Kennis van

ervaren technisch analisten is in deze uitbreiding op WallStreet verwerkt om fondsen een rapport-

cijfer te geven op basis van een technische analyse radarscan. Hierbij wordt mede rekening gehouden

met automatisch berekende steun- en weerstandsniveau’s. U kunt met deze software met één druk

op de knop uw portefeuilles, monitoren of gehele fondsenbestand doorlichten. Kortom, de TA

reporter geeft u in een handomdraai een compleet technisch advies. 

Geavanceerde technische rapportages voor iedere belegger

Op ieder moment kunt u razendsnel een actueel rapport uitdraaien

betreffende de technische gezondheid van portefeuilles, markten

of selecties van aandelen. Kennis van de technische analyse is

bij gebruik van de meegeleverde standaardrapporten niet noodza-

kelijk. Absoluut uniek is ook de automatische berekening van

steun en weerstand. Door de steun en weerstandsniveau’s mee te

wegen wordt aan de technische indicatorsignalen nog een extra

dimensie gegeven.

Wat biedt de TA reporter de gevorderde technisch analist?

Gevorderde technisch analisten kunnen gebruik maken van de vele

instellingsmogelijkheden bij het maken van rapportages.

In het rapport kan het volgende worden ingesteld:
■ Wegingsfactor per indicator bij bepalen totaalscore

■ Indicator parameters per fonds

■ Meerdere indicatoren per rapport met meerdere instellingen,

dus bijv. zowel een “korte” als “lange” MACD met verschillende

wegingsfactoren.

■ Dynamische bepaling steun en weerstand zowel op basis van

concentratieniveau’s (market profiles) en piekniveau’s 

(klassieke bepaling). Berekeningsperiode is instelbaar.

■ Dynamische bepaling steun en weerstand per fonds aan de hand

van zelf getrokken steun en weerstandslijnen (bijv. trendkanalen 

en trading ranges). U kunt uiteraard ook absolute waarden als 

steun en weerstand ingeven.

Unieke mogelijkheden reporter:
■ Weging ruimte tot de steun/weerstand bij bepalen score

■ Signalering in rapport van uitbraak steun of weerstandsniveau.

■ Signalering wanneer de weerstand in de buurt van all time

high/low komt binnen een bepaalde periode.

■ Weergave advies historie per fonds

Geavanceerde filter mogelijkheden

Het geavanceerde TAR filter selecteert alleen die fondsen welke

voldoen aan uw eigen tradingsysteem. Door het toevoegen van 

en/of indicator voorwaarden kunt u deze overzichten zelf instellen

Real-time filtersignalen

U kunt zelf complexe voorwaarden ingeven bij het real-time

signaleren op indicatorsignalen. Deze signalen kunnen u zelfs

als sms-bericht worden toegestuurd.

Meer informatie: www.keyword.nl

TA Reporter maakt
geavanceerde technische analyse toegankelijk!




