Beter beleggen
Yvan Strubbe

Old School Value
Websites voor beleggers

2. Webadres

Kent u ook een interessante
stek voor beleggers, weet u er
meer uit te halen dan de gewone bezoeker of kent u alle
hoeken en kanten: mail het ons
en/of maak een bespreking!
Mail: redactie@vfb.be
1. Screenshot van website
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WWW.OLDSCHOOLVALUE.COM/
STOCK-SCREENER.PHP

3. Door wie gemaakt?
GEMAAKT DOOR IEMAND DIE na een slechte
beleggerservaring zijn financiële lot in eigen handen nam. Nu professioneel uitgebaat.

4. Welke unieke info (tegenover
andere sites) kan je er terugvinden?
OP DEZE WEBSITE KUN je gratis selectielijsten van aandelen downloaden, op basis van
de methode van zeer bekende beleggers of
gekende methodes of gekende strategieen, waaronder: graham checklist, graham
formula, magic formula, piotroski (twee
versies), aandelen die ingekocht worden,
insider aankopen, lage K/W, en véél meer …
Telkens je in een kolom links op de website op een selectie criterium klikt, verschijnt er een paar seconden later rechts op
het scherm de tabel met de interessantste
aandelen volgens de gekozen formule …
(voorbeeld hieronder).
Als je de balk onderaan de tabel naar
rechts schuift, dan komen er een hele reeks
cijfergegevens te voorschijn. Lekkers dus
voor fundamentele beleggers en voor
speurders naar value aandelen.
Klik om de hele tabel te zien op ‘Single
page view’ (blauwe kleur, boven kleine tabel).
Let op met het navigeren op www.oldschoolvalue.com/stock-screener.php. Je
kan niet zomaar terug of komt uit op de betalende versie, dat voor een beperkt aantal
aandelen de mogelijheden geeft. Raak je
de weg kwijt, tik of kopieer dan opnieuw
www.oldschoolvalue.com/stock-screener.
php in je browser en je kan terug zelf screenings maken.
Onderaan de tabel staat telkens een toelichting over de gekozen selectie-methode.
Je kan vervolgens deze tabel downloaden (klikken op ‘Download results’) om ze
in Excel te bekijken en mee verder te werken. Bij het downloaden krijg je wel een
zogenaamd.CSV bestand als resultaat. Om
dit in excel te kunnen openen moet je eerst
het bestand met het kladblok in Windows
69

openen en de komma’s vervangen door
punt-komma’s (gebruik de functie: ‘zoek
en vervang’).
Je kan je ook registeren op de site (opgepast: niet gratis) waardoor je nog véél
meer mogelijkheden krijgt. Maar dat hoeft
eigenlijk niet. Met de gratis functies kom je
al een heel eind.
Op de site kun je bovenaan in het menu
ook kiezen voor een demo (TRY the DEMO
>>), om een zicht te verkrijgen op de betalende functionaliteiten.

2-jaars Pro Plan dan betaal je 29 dollar per
maand. Je moet wel vooruit betalen, bij de
start van het lidmaatschap …

damentele analyse, maar wel zeer weinig
Europese aandelen te vinden.

7. Score op 10
8/10 IS ZÉÉR INTERESSANT voor value en
beleggers die investeren op basis van fun-
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5. Tips and tricks voor gebruikers
KIES ACHTEREENVOLGENS DE VERSCHILLENDE selectiecriteria en kopieer de resultaatlijsten vervolgens allemaal in één excel
onder elkaar. Sorteer de tabel in excel vervolgens op ticker en je kan zien welk aandeel het meest voorkomt. De aandelen die
het meest voorkomen zijn in principe diegenen die volgens de verschillende criteria
het meest koopwaardig zijn.

6. Wat is gratis? Wat betalend?
MET HET BETALENDE GEDEELTE krijg je er
heel wat functionaliteiten bij, maar dat
kost je wel 49 dollar per maand als je voor
één jaar inschrijft. Als je kiest voor het
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Open nu een gratis rekening via
Belfius Mobile en krijg €15 cadeau*.
Commerciële actie geldig van 01-11-2018 t.e.m. 30-11-2018.
*

Op voorwaarde dat u zich binnen de 15 dagen na opening van uw rekening 1 keer aanmeldt via een van onze digitale kanalen.

Meer info op belfius.be/digital
Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA-nr. 19649 A.

