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De terminologie is in het Engels gehouden, omdat de literatuur over indicatoren en 

studies voornamelijk alleen in het Engels beschikbaar is. 

De letters achter de cijfers geven de volgorde van de handelingen alfabetisch aan. 

1 Instellen interval tussen de grafiekpunten. 

2 Gewenste grafiekstijl.  
3 Indicatoren. Door een klik in het menu op een eerder ingestelde indicator kunt u 

de instelling voor die indicator wijzigen. 

4 Tonen van belangrijke gebeurtenissen zoals een splitsing, dividend of nieuws die 

van invloed geweest kunnen zijn op de koersontwikkeling.  

5 Indien geactiveerd (groen onderstreept) toont de muiscursor in de grafiek een 

informatieblok met koersgegevens van het bij 1b ingestelde interval. 

6 Eerste klik toont de koersgegevens in een kader in de grafiek en is vergelijkbaar 

met 5b. Tweede klik als regel boven de grafiek (6b). Derde klik is weer uit. 

7 Tekentools. Een klik op 7a opent een extra menu (7b). Een klik op 7b opent een 

menu (7c) waar u een tekentool kunt selecteren. Over het algemeen is een 

eerste klik in de grafiek het startpunt voor uw studie en een tweede klik het 

eindpunt (7d). 

8 Instellen periode van de grafiek. 

Overige instructies: 

- Als de grafiek niet de huidige dag/tijd toont staat rechtsonder het symbool     

waarmee u met één klik de grafiek opschuift tot en met de huidige dag/tijd. 

- Door te scrollen met uw muis kunt u in- of uitzoomen in de grafiek 

- Als u in de grafiek uw muisklik vasthoudt kunt u de grafiek in de tijd verschuiven. 

- U kunt bij indicatoren of tekentools door te klikken op het gekleurde vierkant of 

op de lijn de kleur en/of lijndikte wijzigen. 

- Door te klikken op een studie of indicator in de grafiek wordt die actief. U kunt 

hem dan verplaatsen of met de delete knop (toetsenbord) verwijderen. 

- Heeft u meerdere indicatoren onder de grafiek open dan kunt u door te klikken 

op de naam een menu openen. Met de pijltjes wijzigt u de volgorde van de 

indicatoren. Met het blokje  vergroot/verkleint het scherm van de indicator. 

Met het tandwieltje  zijn de instellingen te wijzigen. Het kruisje  verwijdert 

de indicator.  

- U kunt een ander beleggingsproduct in de grafiek slepen. Slepen in de bovenste 

helft vervangt het huidige beleggingsproduct en de indicatoren worden 

bijgewerkt. Met slepen naar de onderste helft vergelijkt u meerdere 

beleggingsproducten met elkaar (benchmark).  

- Zelf getekende lijnen (tekentools) worden per beleggingsproduct automatisch 

bewaard. 
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