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Investment tools make all the difference

Deze module maakt automatisch een analyserapport aan over
het aandeel dat u interesseert. Het interpreteert de financiële
gegevens in duidelijke taal en stelt u een objectieve diagnose voor:
kopen, uitbreiden, houden, afbouwen, verkopen. De automatische
rapporten omvatten alle aspecten van een professionele en
zorgvuldige analyse:

Diagnose-indicator

• Beknopt overzicht
• Waardebepaling
• Prognoses van de analisten
• Technische analyse
• Financiële kwaliteit
• Risicometingen

1. Beknop overzicht
Bovenaan het rapport vindt u de algemene diagnose in de vorm van een indicator en
een beschrijvend blok met de voornaamste kenmerken van het geanalyseerde aandeel,
zoals de beurskoers, de schommelingen en de klassieke identificatoren.

Beschrijvend blok

Daarna krijgt u de algemene conclusies voor elk geanalyseerd deel (waardering,
analisten, technische analyse, fundamentals en risico). Een groene stip wijst op positief
advies, een grijze stip op neutraal advies en een rode stip op negatief advies. Klik op de
stip om naar het eigenlijk deel te gaan. In de marge vindt u de evolutiegrafieken en de
beursprestaties. Verderop vindt u de kerncijfers en het profiel van de onderneming.
U ontdekt er ook de voornaamste spelers uit de sector en wat vrij vernieuwend
is, de beste beleggingsideeën in de sector dankzij de lijst met de best scorende
ondernemingen.

Beste ideën
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U kunt de definitie van de financiële termen altijd raadplegen
door op de link ‘Lexicon’ rechtsbovenaan het rapport te
klikken.

2. Verschillende delen
Daarin komen de specifieke aspecten van het geanalyseerde aandeel aan bod. In de
banner bovenaan elk deel krijgt u naargelang de diagnose verschillende kleuren (groen,
grijs, rood), waarbij groen staat voor goed, grijs voor neutraal en rood voor minder
goed.
• DEEL WAARDERING

Dit deel helpt u aan de hand van duidelijk advies (goedkoop, correct geprijsd, duur) op
grond van verschillende waarderingsmethoden voordeel te halen uit overshooting.

U vindt er de berekening van de intrinsieke waarde, de relatieve waarderingen, de
analyse van de multiples en de diagnose van het dividendbeleid.
• DEEL ANALISTEN

Daarin wordt het standpunt van de marktprofessionals samengevat dankzij een heldere
diagnose (pessimistisch, optimistisch, neutraal). U vindt er alle details over de
aanbevelingen, koersdoelen, ramingen, verkopen, winsten, dividenden en vooral de
herziening ervan over verschillende periodes.

• DEEL TECHNISCHE ANALYSE

Naast de geografische voorstelling van het aandeel (op korte en lange termijn)
krijgt u in dit deel onmiddellijk technisch advies over de tendensen (opwaarts,
neutraal,neerwaarts). Ze helpt u ook om positieve en negatieve factoren te vinden,
vooruit te lopen op de volgende verwachte beweging en op de ongeldigverklaring van
datzelfde scenario.

De resultaten van de verschillende technische indicatoren worden samengevat in een
tabel en de signalen van de dag worden vermeld (als er zijn).
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• DEEL FUNDAMENTALS

In dit deel krijgt u onmiddellijk een duidelijk en volledig zicht op de financiële gezondheid
van de onderneming, dankzij de analyse van de grote aggregaten en financiële ratio’s
(cashflows, balans en resultatenrekening).

De verschillende paragrafen bevatten de relevantste gegevens van de financiële
analyse, namelijk een diagnose van de structuur, solvabiliteit, rentabiliteit en groei van
de onderneming
• DEEL RISICO

In dit deel worden de gevaren van de belegging benadrukt, dankzij de meting van de
absolute en relatieve volatiliteit, het illiquiditeitsrisico en het grootte-effect en andere
metingen en klassieke risicobenaderingen.
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