
Kent u ook een interessante 
stek voor bele/ers, weet u er 
meer uit te halen dan de ge-
wone bezoeker of kent u alle 
hoeken en kanten: mail het ons 
en/of maak een bespreking!
Mail: redactie@v@.be

Beter beleggen

Yvan Strubbe

Finviz: Financial Visualizations
Websites voor beleggers

1. Screenshot van website

2. Webadres

www."nviz.com

3. Welke unieke info (tegenover 
andere sites) kan je er terugvinden?

DE FINVIZ-WEBSITE IS SPECIAAL en uniek, 
omdat er een bijna unieke combinatie ge-

maakt werd van allerlei fundamentele ge-
gevens, gekoppeld aan technische analyse 
en tegelijkertijd kun je op dezelfde pagina’s 
ook zicht hebben op de insider transacties.

Op de hoofdpagina vind je in de hoofd-
balk van de site een menu met de verschil-
lende onderdelen van de website.

De website kan gratis gebruikt worden, 
maar met de gratis versie heb je uiteraard 
beperkte mogelijkheden. Je kan ook gratis 
registeren en dan heb je iets meer mogelijk-
heden. Wens je gebruik te maken van alle 
functionaliteiten, dan kun je in de betalen-
de versie stappen (35 dollar per maand of 
229,50 dollar per jaar).

Betalende gebruikers krijgen toegang 
tot real-time informatie, geavanceerde 
kaart-functionaliteiten, backtest-moge-
lijkheden, correlatie-mogelijkheden, de 
geavanceerde screener en een mogelijk-

heid om alarmberichten en noti"caties te 
ontvangen.

FINVIZ wordt veel gebruikt door profes-
sionele handelaren (BNP Paribas, Barclays, 
Merill Lynch, Deutsche Bank, S.G., UBS, 
RBS, HSBC, etc.) maar ook door enthousias-
te beginners.

4. Tips and tricks voor gebruikers

MET HET GRATIS REGISTEREN kom je wel al 
een eind, omdat je op die manier een aan-
tal handige functionaliteiten ter beschik-
king hebt: Hoofdscherm –> Hoofdmenu –> 
Home – News – Screener – Maps – Groups – 
Portfolio – Insider – Futures – Forex – Cryp-
to – Backtests – Elite.

Klik op één van de titels en je komt op 
het aangegeven onderdeel van de site.

Op de hoofdpagina kun je de belang-
rijkste (Amerikaanse) indexen vinden, de 
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belangrijkste stijgers en dalers op de markt 
en daarnaast een thumbnail van aandelen.

Daaronder zie je een tabel met de aan-
delen die technische signalen geven, met 
vermelding van het signaal (trendline sup-
port, wedge up, wedge down, channel up, 
channel down, dubbele top, dubbele bo-
dem, kop-schouder, etc.)

In de tabel daaronder zie de recente insi-
der trading en daaronder kun je de belang-
rijkste futures vinden.

Rechts van het scherm zie je een tumb-
nail (gra"sche mini aseelding). Als je er 
op klikt kom je op een scherm waarbij de 
tumbnail bijna het volledige scherm in-
neemt. Links van dat scherm kun je vervol-
gens klikken op wat je wil zien … (S&P500, 
World, Full, ETF’s). Daaronder kun je kie-
zen welke gegevens je in de tumbnail wil 
zien: P/E, week performance, month per-
formance … PEG, Relative volume, enzo-
voort. Je kunt vervolgens met je muis over 
de tumbnail dwalen. Daarbij zie je telkens 
de belangrijkste concurrenten/sectorge-
noten verschijnen in een klein kader. Als je 
dubbelklikt op het aandeel krijg je de gra-
"ek en een heleboel gedetailleerde funda-
mentele data onderaan de gra"ek. Boven-
aan de gra"ek kun je overstappen naar de 
intraday, daily, weekly of monthly gra"ek. 
Je kan tevens kiezen voor candle, line, in-

teractive of advanced …
Daaronder staan de adviezen van de be-

langrijkste zakenbanken. Als je verder naar 
beneden scrolt zie je de artikels die over 
het betrokken aandeel zijn verschenen en 
daaronder kun je een overzicht zien van de 
belangrijkste insider trading actviteiten … 
met de datum en de personen die gekocht 
of verkocht hebben … (voor zover er insider 
trading is geweest uiteraard).

Al deze gegevens samen op één pagina 
is toch wel bijzonder interessant voor be-
leggers.

Daarnaast heb je in het hoofdme-
nu ook een aandelen screener, zoals 
we die ook op andere sites kennen, 
waarbij je allerlei selectie-criteria kan 
ingeven.

Het hoofdpunt MAPS komt over-
een met de Tumbnail, zoals ik reeds 
heb uitgelegd.

Bij het hoofdpunt GROUPS kun je 
de prestaties van de sectoren met el-
kaar vergelijken. Je kan de groepen 
ook indelen volgens small caps, mid-
caps. etc.

In het hoofdmenu item Portfolio 
kun je een Portefeuille aanmaken. 
Alnaargelang je gratis gebruiker, gere-
gistreerd of betalend gebruiker bent, 
heb je hier meer mogelijkheden.

In het hoofdmenu Insider heb je een 
overzicht van alle insider transacties. Aan 
de rechterkant van het scherm kan je be-
perkt "lteren (sell, buy, all).

In het hoofdmenu Futures heb je een 
overzicht van de belangrijkste indexen en 
grondsto|en. Als je op een vakje klikt, dan 
krijg je ook de gra"ek.

Het FOREX menu-punt verstrekt u een 
overzicht van de belangrijkste munten te-
genover de dollar.

Er is ook een hoofdstuk Crypto-munten 
(voor diegenen die even de waaghals wil-
len uithangen).

De twee laatste hoofdpunten Backtests 
en Elite zijn voorbestemd voor betalende 
bezoekers.

5. Wat is gratis? Wat betalend?

6. Score op 10: 8/10

HET IS EEN ZÉÉR interessante website voor 
zowel value en fundamentele beleggers, 
maar ook voor beleggers die technische 
analyse gebruiken. Voor beleggers die fun-
damentele analyse willen combineren met 
technische analyse lijkt deze website een 
goed werkinstrument. Alleen jammer dat 
het zoals zo vaak vooral op Amerikaanse 
aandelen is gericht.

Redactie 5 december 2018
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