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ONZE PARTNER IG
Ons systeem is onafhankelijk van de 

door u gekozen broker. Wij werken 

echter graag samen met IG als broker.

ONZE BELEGGINGSSTRATEGIE
Ons product is gericht op het onder-

steunen van uw beleggingsbeslissin-

gen. Gezien onze ervaring werken wij 

aan ons ‘eigen beleggingsproduct’ 

waar u zou kunnen in- en uitstappen 

wanneer u wilt. Hiervoor doen wij 

momenteel het nodige onderzoek.

NEWS

thuis-beleggen.nl



Als thuis-belegger is het van belang aan- 

en verkoopbeslissingen te nemen op 

basis van real time informatiebronnen 

en bij voorkeur op basis van bronnen 

waar ook professionele beleggings-

maatschappijen mee werken.

TIJDBESPARING
Echter als thuis-belegger heeft u vaak 

een informatieachterstand omdat veel 

bronnen tegelijkertijd moeten worden 

geraadpleegd en het informatie 

verzamelen tijdrovend is. Professionele 

beleggers hebben meerdere informatie 

bronnen realtime op grote schermen 

(u kent het beeld van 6 aan elkaar 

geplakte beeldschermen) beschikbaar 

waar thuis-beleggers het vaak moeten 

hebben van diverse internetsite’s en 

nieuwsberichten.

Wij bieden voor de thuis-beleggers een scherm waar naast uw broker 

(wij adviseren IG) real time informatie over beursnieuws wordt gegeven. 

Evenals de professionele belegger heeft u de beschikking over de 

relevante informatie op één scherm. 

Thuis-Beleggen: 
Beleggingsbeslissingen maken 
op basis van real time informatie

HOME PAKKET
Teneinde het voor thuis-beleggers 

mogelijk te maken snel en overzichtelijk 

realtime informatie te hebben is het 

Thuis-Beleggen Support Pakket 

ontwikkeld.

Dit ‘home’ pakket bestaat uit een groot 

scherm waarop meerdere deelschermen 

worden weergegeven zoals bijvoorbeeld 

de koersontwikkeling van een aantal 

fondsen, de olieprijs en ontwikkeling 

van de dollar.  Deze schermen kunnen 

naar eigen keuze worden ingericht en 

deze worden gekoppeld aan real-time 

informatiebronnen. Vanzelfsprekend is 

hier ook een televisiekanaal aan 

gekoppeld waar u kan inschakelen op 

bijvoorbeeld Bloomberg, CNN of RTLZ 

gelijktijdig met uw andere schermen.

Dit home systeem is daarnaast gekop-

peld aan uw broker (wij adviseren IG) 

waar de thuis-belegger online beleg-

gingsproducten kan aan- en verkopen. 

REAL TIME INFORMATIE
Daarnaast houden wij u efficiënt real 

time, direct op het scherm en niet via 

emails, op de hoogte door alerts en 

nieuwsupdates.

Hiermee krijgt u als thuis-belegger 

de mogelijkheid snel te reageren op 

marktontwikkelingen en daarmee de 

mogelijkheid een hoger beleggings-

resultaat te behalen.

ONZE DOELGROEP
Onze doelgroep is de thuis-belegger die 

ondersteuning nodig heeft bij beleg-

gingsbeslissingen voor aan de beurs 

verhandelbare beleggingsproducten 

(aandelen, opties, CFD’s etc).

Het idee is ontstaan en uitermate 

geschikt voor Day-Traders maar biedt 

vanzelfsprekend ook ondersteuning 

voor andere beleggingsproducten. 
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