Hot Tips - Wall Street Professional 5

> Bewaren grafiekindelingen en vensterindelingen
Wanneer u een koersgrafiek heeft ingedeeld met indicatoren en tekenelementen,
dan kunt u deze bewaren door met de rechter muistoets op de grafiek te klikken en
Indeling | opslaan bij fonds te gebruiken.
De volgende keer dat u van dat fonds met hetzelfde timeframe (uur/ dag/ week) een
grafiek maakt dan krijgt u dezelfde indeling weer terug.
U kunt de indeling ook opslaan als standaard. Dan geldt die als standaardindeling
voor alle fondsen die nog geen eigen indeling hebben.

U kunt ook de hele Wall Street desktop opslaan onder een zelfgekozen naam. Dit
doet u met de Wall Street functie: Venster | Bewaren vensterindeling
Hiermee wordt ALLE informatie op het scherm opgeslagen. Als u de vensterindeling
weer oproept met de functie: Venster | Inlezen vensterindeling dan ziet uw scherm
er weer exact hetzelfde uit als de opgeslagen indeling. U kunt zoveel vensters
opslaan als u wilt. En deze onder voorkeuzetoetsen plaatsen.
U kunt er ook voor kiezen om de schermindeling bij het afsluiten van WS
automatisch te laten opslaan. U maakt deze instelling onder:
Onderhoud | voorkeuren | algemeen | Vensterindeling opslaan bij afsluiten.
Voorkeuze toetsen instellen doet u onder:
Onderhoud | Voorkeuren | Favorieten
Onderstaand ziet u het instelscherm voor de voorkeurtoetsen van de
Vensterindelingen. Op het tabblad Grafiekindelingen kunt u de voorkeurtoetsen
voor de grafiekindelingen instellen.

Vasthouden grafiekindeling tijdens bladeren door fondsen (Ctrl+L)

Met het slotje in de grafiekindeling-werkbalk kunt u een grafiekindeling vasthouden
tijdens het bladeren door fondsen. Maar ook tijdens een drag and drop sleepactie in
de grafiek. De toetscombinatie voor het vasthouden is: Ctrl+L .

Wisselwerking tussen Vensterindeling en Grafiekindeling
Wanneer u een eerder opgeslagen grafiekindeling gebruikt in een venster en dit
venster vervolgens opslaat, dan worden de wijzigingen in deze grafiek bewaard bij
de vensterindeling. En komen deze later identiek weer terug bij dit venster inlezen.
Terwijl u wellicht de laatste versie van de grafiekindeling had verwacht. U kunt
instellen dat ALTIJD de laatse versie van de grafiekindeling wordt ingelezen tijdens
het inlezen van een vensterindeling: Onderhoud | Voorkeuren | Grafiek

!! Deze instelling wordt niet aanbevolen voor beginnende gebruikers

> Wat zijn de Tai-Pan Indicatieve Indexkoersen?
In de Tai-Pan datafeed bevinden zich een aantal door de Deutsche Bank berekende
equivalenten van de bekende Internationale Indices zoals: Dow Jones, S&P 500
DAX, en DJ STOXX50.
Deze equivalenten worden de hele dag door real-time berekend en door Tai-Pan
doorgegeven. Zo heeft u met de DJIA-IND (Wall Street fondsnaam voor de
indicatieve Dow Jones) vanaf 6 uur in de ochtend een goed beeld van de
Amerikaanse Markt. De berekening van de Deutsche Bank is zo gekozen dat de
waarde van de indices vrijwel overeenkomt met hun spiegelbeeld op de beurs.
U heeft van deze indicatieve indices ook intraday en daghistorie beschikbaar en kunt
hier technische analyse op loslaten.
U herkent deze indices in Wall Street Pro doordat de naam eindigt op: -IND

!! De uitgevers van Amerikaanse Indices zoals Dow Jones, NASDAQ en S&P vragen
steeds hogere license fees voor de indices. Nu ZELFS voor vertraagde info en historie. Dit
drijft de prijzen voor particuliere dataservices verder op. Vandaar dat L+P nu een beroep
doet op de betrouwbare realtime indicaties van de Deutsche Bank. Wilt u toch de originele
indices inlezen, dan dient u bijvoorbeeld de realtime module US Indexen af te nemen via het
bestelformulier.

> Koersgaten dichten met de F9 toets
Nieuw in Wall Street Professional 5 is de F9 toets. Mocht er in de grafiek om wat voor
reden koersinfo missen, dan kunt u deze direct ophalen met de F9 toets.
Na de F9 te hebben ingedrukt komt u direct in onderstaand menu. U kunt meteen
doorklikken. De koersgaten worden direct gevuld. (mits u een geldig
koersabonnement heeft)

Uw aanvraag kan eventueel in de wachtrij komen als er veel historische koersen
tegelijk worden opgevraagd. Bijvoorbeeld vlak na het opstarten van Wall Street of
tijdens de installatie.
Pas op met lange intraday periodes over meerdere jaren. Deze kunnen soms wel
vele minuten duren. Zeker op een langzame PC en/of trage internet verbinding.
!! Update voor Wall Street Professional 5 build 1813: Alle (intraday) grafieken in de desktop
worden nu automatisch bijgewerkt (gapfilling). Ook van opties en futures. Grafieken
aanvullen heeft vanaf build 1813 bovendien bij het opstarten voorrang voor grafieken die in
de desktop staan.

> Ik krijg geen bied-laat koersen binnen
Om uw PC tijdens en vlak na de installatie niet onnodig te belasten staat het inlezen
van bied-laat koersen standaard uit. De Tai Pan datafeed (vanaf versie 1814)
leest alleen bied/laat koersen in voor fondstypen die u zelf opgeeft bij:
Bestand | Instellingen in de Tai-Pan datafeed.

Standaard staan dus alle bied-laat koersen UIT. Dit betekent bijvoorbeeld dat u van
opties alleen de laatst gedane koers te zien krijgt, tenzij u in de datafeed aanvinkt dat
u deze toch wilt zien.
De grootste winst in de performance van uw PC en Wall Street Pro 5 haalt u door
het uitschakelen van de bied-laat van de Aandelen, Valuta, Buitenland (o.a. NYSE,
NASDAQ) en/of Opties. Maar u kunt dit zelf instellen en uitproberen naar uw
eigen behoefte.

> Waar vind ik de FTI Futures?
Futures vallen binnen Wall Street onder de Termijnhandel. In de selectieschermen
dient u dus Termijnhandel te selecteren en daaronder de Fondsnaam. Veel
verhandelde futures, zoals: FTI, DAX, Euro-Bund, DJ STOXX50, S&P mini en
Nasdaq mini vindt u hier.

> Wat is een handig optiescherm?
Een handig optiescherm is de optieviewer, die u vindt onder:
Option Street | Optieviewer. Links en rechts van de uitoefenprijzen vindt u de calls
en puts. U kunt met de Rechter muistoets | Kolommen de viewer helemaal naar uw
eigen specificaties aanpassen!

!! Tip Kijk ook even bij het Hot Tips item: >Ik krijg geen bied-laat koersen binnen

> Waarom blijft mijn optiescherm leeg?
Terwijl de opties wél in mijn koersabonnement zitten.
Wall Street Pro houdt zijn eigen koersdatabase bij op de lokale hard disk (of flash
disk). Opties doen een groot beroep op de bandbreedte van uw internetverbinding.
Derhalve heeft Wall Street Pro standaard alleen de AEX-index opties aangezet in
de Tai-Pan koersfeed.
Wilt u andere optiefondsen volgen dan kunt u deze opties zelf aanzetten.Dat
gebeurt in de Wall Street Functie:
Onderhoud | Fondsen | Fondstype Optie

Dubbel klik op het optiefonds dat u wilt inlezen en ga naar het tabblad Tai-Pan. Zet
een vinkje bij Inlezen van Tai-Pan feed.
Mits u een geldig koersabonnement heeft zullen al de betreffende optiekoersen
hierna worden ingelezen (mits de betreffende beurs open is). De ontbrekende
koershistorie kunt u per optie in de grafiek ophalen met de F9 toets.

!! Tip Kijk ook even bij het Hot Tips item: >Ik krijg geen bied-laat koersen binnen

> Fondsen toevoegen en inlezen vanuit Tai-Pan datafeed
Wall Street Professional houdt een eigen koersdatabase bij. Deze wordt direct
gevoed vanuit de Tai-Pan koersfeed. Om de performance optimaal te houden leest
Wall Street niet alle koersen van Tai-Pan automatisch in.
In Wall Street is al een groot aantal fondsen voorgedefinieerd. Maar als u fondsen
buiten deze lijst wilt analyseren dan moet u een fonds in Wall Street toevoegen. U
kunt dat doen via de functie Onderhoud | Fondsen | Toevoegen
Maar in diverse selectiefuncties is ook de onderstaande loep-knop aanwezig waar u
snel via de Tai-Pan datafeed een fonds in Wall Street kan toevoegen.

Lees in ieder geval in de Wall Street PDF handleiding pagina 8 t/m 14 goed door!
U vindt deze handleiding in Wall Street onder Help | Handleiding. Uiteraard is er in
Wall Street bij vrijwel iedere functie ook een context gevoelige Help knop aanwezig.
!! Oude Wall Street Pro 4.0 gebruikers opgelet: Tijdens de installatie van Wall Street Pro 5
worden de feed ID s geconverteerd naar nieuwe Tai-Pan codes. Het kan zijn dat niet alle
codes zijn geconverteerd. Deze moet u in Fondsgegevens Bewerken | Tabblad Tai-Pan
alsnog zelf aanpassen.
!! Let op: De koersen van Engelse aandelen in Londen worden doorgegeven in Ponden
(andere datafeeds gebruiken soms pence (X 100) als eenheid).
!! In Tai-Pan bevindt zich een markt USA in EURO, naast de gebruikelijke noteringen in
USD. Dit zijn Amerikaanse aandelen omgerekend naar euro. Dat kan verwarring
veroorzaken.
!! Tip Kijk ook even bij het Hot Tips item: >Ik krijg geen bied-laat koersen binnen

> Zoeken naar fondsen direct in Tai-Pan Realtime
Soms is het handig om uit de 250.000 (!) items de codes van ontbrekende fondsen
op te zoeken in Tai-Pan zelf. Daar kan eenvoudig op naam worden gezocht.
Ga in de Tai-Pan software naar Tools | Suche
Klik met de rechter muistoets op het gevonden fonds en ga naar:
New | Master data (Duits: Neu | Stamm Datei)
Het veld LP database ID overnemen als TaiPan feed ID in Wall Street Pro 5 onder:
Fondsgegevens | Tabblad Tai-Pan | Tai-Pan Feed ID

> Automatisch intradaykoersen bijwerken
Wanneer u Wall Street voor de eerste keer opstart worden de dagkoersen van alle
fondsen (behalve van opties en termijnhandel) automatisch bijgewerkt.
Met de F9 toets kunt u altijd (ook van opties en futures) in ieder timeframe de
koersen laten bijwerken. Maar het is ook mogelijk om intradaykoersen automatisch te
laten bijwerken bij het opstarten. U kunt dit instellen in de datafeed zelf. Ga naar
functie: Datafeeds | Tai-Pan feed

In het datafeed venster gaat u naar:
Bestand : Instellingen | Tabblad Koershistorie
U kunt hier aanvinken: Intradaykoersen automatisch aanvullen. U heeft nu twee
mogelijkheden:
Alle Fondsen:
Dit is de meest ingrijpende optie. Bij het opstarten gaat Wall Street pro van ALLE
fondsen de intradayhistorie bijwerken voor maximaal het aantal dagen dat u heeft
ingesteld. Dit is, afhankelijk van uw internetverbinding en PC-snelheid, tijdrovend en
belastend voor uw PC. Doe dit alleen als u zeker bent dat uw PC of laptop dit
aankan.
Zoals aangegeven bij Onderhoud | Fondsen
Deze mogelijkheid is minder ingrijpend. Alleen voor de fondsen waarbij (bij
Onderhoud | Fondsen) u expliciet heeft aangegeven dat u de intraday wilt laten
bijwerken wordt de intraday opgehaald.

Voorbeeld voor de AEX-index:
Click in de monitor met de rechter muistoets op de AEX-index en kies voor:
Fondsgegevens bewerken | Tabblad Tai-Pan. Zet het vinkje bij: Automatisch
bijwerken van intraday historie aan.

Wanneer u Wall Street Pro voor de eerste keer op een dag heeft opgestart dan ziet
uw intraday AEX-index gafiek er ongeveer zo uit:

Dit mechanisme werkt, om performance redenen, overigens niet voor opties en
termijnhandel. Hier bent u altijd aangewezen op de F9 toets, tenzij u uw PC de hele
dag laat aanstaan. Dan worden alle koersen sowieso geregistreerd.
!! Update voor Wall Street Professional 5 build 1813: Alle (intraday) grafieken in de desktop
worden nu automatisch bijgewerkt (gapfilling). Ook van opties en futures. Grafieken
aanvullen heeft vanaf build 1813 bovendien bij het opstarten voorrang voor grafieken die in
de desktop staan.

> Onderhoud Internet Downloadpagina
In Wall Street Professional 5 kunt u via menu: Onderhoud | Internet Downloadpagina
direct op de pagina komen met de nieuwste WS Pro software, servicepacks en
indicatorpacks. De laatste Wall Street Pro productieversie vindt u bovenaan de
pagina. Daaronder het servicepack met o.a. monitoren en het door Keyword
bijgehouden fondsenbestand (een deelverzameling met veelgevraagde fondsen uit
de complete Lenz + Partner fondsendatabase).
Tevens vindt u hier, wanneer deze beschikbaar is, een z.g.n. betaversie van Wall
Street Pro 5 met verbeteringen en bugfixes. Deze betaversies zijn al behoorlijk
stabiel, maar zijn nog in ontwikkeling - niet aanbevolen voor beginnende gebruikers.
Verder treft u hier aanvullende documentatie en handleidingen aan, extra
indicatoren, fundamentele gegevens en hulpsoftware.
Internet adres Downloadpagina: http://license.keyword.nl/downloads/

> Updaten Tai-Pan Realtime software
Wanneer er problemen zijn met inlezen van Tai-Pan koersinformatie kan het handig
zijn om het programma Tai-Pan Realtime te updaten. U kunt dit doen in de volgende
stappen:
Stap 1: Sluit Wall Street Pro en Tai-Pan af.
Stap 2: Ga in Windows via de Startknop naar de Tai-Pan Realtime programmagroep
en start het programma: Tai-Pan Realtime Programmupdate
Stap 3: Start na de update Wall Street Pro 5 en Tai-Pan weer op de normale wijze.

> Welke aandelen moet ik kopen?
Wall Street Pro 5 heeft zeer uitgebreide mogelijkheden om aandelen te selecteren en
te filteren. Een goede eerste kennismaking om technische analyse in te zetten voor
aandelenselectie is de TA Reporter | Technisch Rapport functie.
Begint eens met het Weinstein Rapport om een selectie van AEX-aandelen te
maken. Dit is een middellange termijn (horizon 6 tot 12 maanden) aandelenselector
gebaseerd op de Moving Average 150 dagen en de Relatieve Sterkte t.o.v. de AEXindex.

Dit Hot Tips document wordt regelmatig aangepast aan de hand van binnenkomende
supportvragen aan de helpdesk.

