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Activeren van Autochartist 

Om AutoChartist in uw WHS ProStation platform te activeren gelieve de volgende 

stappen uit te voeren: 

Ga eerst naar BESTAND en kies  Configureer en Parameters… 

Het configuratiescherm opent met meerdere tabs, gelieve naar Gebruikers 

Details te gaan. Hier moet u een geldig e-mail adres invoeren om Autochartist 

aan uw rekening toe te voegen. 

  



Activeren van Autochartist 

Om Autochartist op uw WHSFutureStation platform te activeren, 

gelieve eerst naar Extras the gaan en dan Data Bronnen te kiezen… 

Het Data Bronnen venster opent met meerdere tabs, gelieve naar 

WHS te gaan. Hier moet u een geldig e-mail adres invoeren om 

Autochartist aan uw rekening toe te voegen. 

  



Compleet overzicht 



Kies oftewel een groep instrumenten of een specifiek 

symbool om een eenvoudige zoekopdracht te lanceren. 

Geef uw zoekopdracht een naam zodat het naderhand 

gemakkelijk in de lijst van zoekopdrachten 

teruggevonden kan worden. 

 

Klik op het Create Search 

knopje om uw aanvraag te 

bevestigen. Eenmaal 

ingedient, zal uw 

zoekopdracht aan uw lijst 

van opdrachten worden 

toegevoegd en het ‘Home’ 

gedeelte van het scherm 

wordt derhalve bijgewerkt. 

 

Eenvoudige zoekopdracht 

  

  



Door de geavanceerde zoekopdrachten te kiezen kan men de resultaten beperken op basis van de richting, 

trend omkeer, minimale patroonlengte, indicatoren of patronen. 

      

Geavanceerde zoekopdracht 



Door op de zoekopdrachten in het ‘Search venster’ te klikken zal het scherm automatisch alle trade 

mogelijkheden weergeven die plaatsvinden en/of die zich in het recente verleden hebben plaatsgevonden. 

Trade mogelijkheden 



Dagelijks nieuws 



Gebruikershandleiding 



Trade ideeën 



Chart patronen 

Het belang van chartpatronen bij de handel is een feit. WHS AutoChartist is een tool dat opkomende en voltooide chartpatronen scant. Het scant en 

geeft ook Fibonacci patronen weer. Deze tool werkt ook op meedere tijdsframes (15’, 30’, 60’, 240’ en dagelijks) en kan patronen op individuele 

aandelen, markt indices, forex paren en grondstoffen herkennen.  

  
  



Disclaimer 

DISCLAIMER: De Autochartist service omvat de chartpatroon identificatie t.a.v. valutaparen, grondstoffen, indices en 

aandelen. Er zijn potentiële risico’s verbonden met beleggen/ trading. U moet zich van deze risico’s bewust zijn en 

uzelf hierover vertrouwd maken en zoeken naar onafhankelijk advies dat zich hier aan betrekt.  U moet niet handelen 

met geld dat u niet kunt permiteren te verliezen. De Autochartist service en zijn inhoud mag niet worden opgevat als 

uitnodiging om te beleggen en/of traden. U zou in dat opzicht naar onafhankelijk advies moeten zoeken. Prestaties 

uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Er wordt geen verklaring gegeven dat de resultaten 

die besproken worden binnen de service en de media-inhoud zal worden bereikt. Alle meningen, nieuws, onderzoek, 

analyse koersen en andere informatie wordt gegeven als algemeen markt commentaar en niet als beleggingsadvies. 

Autochartist, MDIO Software, zijn leden, aandeelhouders, medewerkers, agents, vertegenwoordigers en 

wederverkopers geven geen garanties voor de compleetheid, nauwkeurigheid  of de tijdigheid van de geleverde 

informatie en ze zullen niet aansprakelijk zijn voor verliezen of schades, direct of indirect, dat zou kunnen ontstaan 

d.m.v. het gebruik maken van of vertrouwen op de Autochartist service en zijn inhoud. 


