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Inloggen
Ga naar www.lynx.nl.
Klik rechtsboven op KLANTEN

.

Scroll naar beneden en kies voor LYNX Basic

.

03 INLOGGEN

U wordt doorgeleid naar een nieuwe webpagina.

Vul uw gebruikersnaam
en wachtwoord in.

Klik op Log in.

Als u een persoonlijke veiligheidskaart heeft, vul dan de gevraagde kaartwaarden in en klik op Inloggen.

Indien u meerdere, aan elkaar gekoppelde rekeningen heeft, selecteer dan de gewenste rekening
en klik vervolgens op Selecteer.

04 INLOGGEN

Wanneer u bent ingelogd, verschijnt onderstaand beginscherm:

Het beginscherm is te verdelen in drie gedeelten. Bovenin de rode vierhoek vindt u de navigatiebalk, daaronder
in de blauwe vierhoek ziet u het marktoverzicht en onderaan in het groene gedeelte staan de twitterberichten,
nieuwsberichten en belangrijke indices, valutaparen en grondstoffen.

Links in de navigatiebalk vindt u de onderstaande knoppen:

HOME

- Ga naar het beginscherm.

KOERSEN

- Hier krijgt u uw watchlists te zien.

PORTEFEUILLE - Hier krijgt u uw posities, uitstaande orders, recente uitvoeringen en rekeninggegevens te zien.
RESULTATEN

- Hier krijgt u een overzicht van uw resultaten en transacties te zien.

05 EFFECTEN OPZOEKEN

Effecten opzoeken
Om een effect op te zoeken, kunt u gebruikmaken van de watchlists. De AEX-, BEL20-, DAX30-, Dow Jones- en
CAC40-index zijn standaard in LYNX Basic te vinden als vaste watchlists. Om deze watchlists te bekijken, klikt u
linksboven in de navigatiebalk op KOERSEN. Zie ook onderstaande afbeelding:

Als u een effect wilt opzoeken dat niet in een van de watchlists staat, dan kunt u de zoekbalk boven in uw scherm
gebruiken. U kunt zoeken op tickercode, symbool of ISIN code. Klik vervolgens op het gewenste effect in de lijst met
suggesties. In onderstaande afbeelding is RDSA aan de Euronext Amsterdam geselecteerd.

Nadat u op het gewenste effect heeft geklikt, verschijnt het effectoverzicht. Hier kunt u alle informatie over het
desbetreffende effect terugvinden.

!
LET OP:

Indien u een optie, future,
CFD of hefboomproduct wilt
opzoeken, dan is het nodig
dat u eerst de onderliggende
waarde opzoekt middels
de zoekbalk. Vervolgens
selecteert u het gewenste
afgeleide product middels
de tabbladen in het
effectoverzicht.

06 ORDERTICKET OPVRAGEN

Orderticket opvragen
In LYNX Basic plaatst u orders door het orderticket in te vullen. U kunt een orderticket op twee manieren opvragen,
namelijk via het effectoverzicht en via een watchlist.

In het effectoverzicht ziet u rechtsboven de knoppen Koop en Verkoop staan.
Als u op de koop- of verkoopknop klikt, verschijnt het orderticket rechts in uw scherm.
Zie ook onderstaande afbeelding:

Vanuit een watchlist kunt u een orderticket opvragen door op de groene K of rode V knop te klikken.
Zie ook onderstaande afbeelding:

07 ORDERTICKET INVULLEN

Orderticket invullen
Boven in het orderticket ziet u de naam van
het effect

en uw huidige positie

.

Daaronder staat de koersinformatie

.

Bij Actie

geeft u op of u een koop- of

verkooporder wilt plaatsen. In het vak onder
Aantal

typt u het aantal stukken dat u

wilt kopen of verkopen. Bij Ordertype
kunt u kiezen voor een limiet, market, stop,
stoplimiet of trail. Bij Geldigheidsduur
kunt u kiezen voor GTC (een doorlopende
order) of DAY (een dagorder). Afhankelijk
van het door u gekozen ordertype kan
gevraagd worden om een limietprijs en/of
stopprijs of een trail prijs of percentage op
te geven

.

Naast de hierboven beschreven verplichte
orderkenmerken heeft u de mogelijkheid
om een vinkje te zetten bij Voer uit
buiten reguliere handelstijden, Stel een
winstneming in, Stel een stoploss in en Stel
een trailing stoploss in.

Onderaan in het groene vak staat een
samenvatting van de order
Klik op Verzend order

.
om de order

naar de beurs te verzenden of op Annuleer
om de order te annuleren

.

08 EEN GRAFIEK OPENEN

Een grafiek openen
U kunt op twee manieren een grafiek openen; via het effectoverzicht en via een watchlist. Om via het
effectoverzicht een grafiek te openen, klikt u op het tabblad Grafiek

in het effectoverzicht.

Zie ook onderstaande afbeelding:

Om via een watchlist een grafiek op te vragen, klikt u op het gele icoon
wilt bekijken. Zie ook onderstaande afbeelding:

De grafiek verschijnt als een los scherm linksonder in uw beeld.

achter het effect waarvan u een grafiek

09 LYNX MASTERCLASS

LYNX Masterclass
In juli 2012 is LYNX begonnen met het organiseren van de LYNX Masterclasses. Met de LYNX Masterclasses
hopen wij u verder op weg te helpen in de wereld van beleggen. Met dit unieke educatieprogramma heeft u de
kans om uw kennis te verbreden en uw beleggingsvaardigheden te verscherpen.

De masterclasses zijn geschikt voor zowel beginnende als gevorderde beleggers en kunnen worden onderverdeeld
in de volgende categorieën:

Strategie & tactiek

Analyse

Derivaten

LYNX Handelsplatform

Enkele voorbeelden van regelmatig terugkerende webinars:

- Maandelijkse Beursupdate
- Een introductie tot dividendbeleggen
- Optiestrategieën voor gevorderden
- De trade van de week

U kunt zich geheel gratis inschrijven voor de LYNX Masterclasses via de website van LYNX.

www.lynx.nl/masterclass

Alle LYNX Masterclasses worden opgenomen en zijn in het Masterclass Archief terug te vinden via de website.

?

Wat is een webinar?
De LYNX Masterclasses worden voornamelijk gegeven in de vorm van een webinar.
Een webinar is een seminar dat u via uw computer, online kunt volgen. Vanachter uw
eigen beeldscherm volgt u de masterclass zonder dat u naar een aparte locatie hoeft af te
reizen. Tevens kunt u via de chatfunctie direct vragen stellen aan de spreker. Een webinar is
eenvoudig in gebruik en voor iedereen toegankelijk.

10 AFKORTINGEN & CODES

Afkortingen & codes
Bij LYNX heeft u de mogelijkheid om op meer dan 100 beurzen in 23 verschillende landen te handelen. U kunt met
één muisklik overal ter wereld handelen in aandelen, opties, futures, valuta’s, ETF’s, warrants, obligaties en CFD’s.

Wanneer u in een effect/derivaat wilt handelen, heeft u hiervan de fondscode nodig. Op deze pagina vindt u een
lijst met de belangrijkste fondscodes en beurstijden (in Nederlandse tijd) van de desbetreffende beurzen.

Opties/Futures op Europese indices

Land

Code

Producten

Tijden

EOE

AEX index

Nederland

AEB

Aandelen

09:00 - 17:40

BFX

BEL 20 index

FTA

Opties

09:01 - 17:30

CAC40

CAC40 Index

FTA

Futures

08:00 - 22:00

ESTX50

Euro STOXX 50 index

DAX

DAX 30 index

SBVM

Aandelen

09:00 - 17:40

Z

FTSE100 Index

BELFOX

Opties

09:01 - 17:30

GBL

Eurobond 10 jaar
SBF

Aandelen

09:00 - 17:30

MONEP

Opties

09:00 - 17:30

MONEP

Futures

08:00 - 22:00

IBIS

Aandelen

09:00 - 17:40

DTB

Opties

09:00 - 17:30

DTB

Futures

08:00 - 22:00

LSE

Aandelen

08:00 - 17:30

België

Frankrijk
Opties/Futures op Amerikaanse indices
ES

S&P 500 index

NQ

Nasdaq 100 index

YM

Dow Jones Index

Opties/Futures op grondstoffen

Duitsland

Engeland

CL

Olie future

LIFFE

Opties

09:00 - 18:30

NG

Gas future

LIFFE

Futures

08:00 - 22:00

HG

Koper future

SI

Zilver future

NYSE

Aandelen

15:30 - 22:00

GC

Goud future

NASDAQ

Aandelen

15:30 - 23:30

AMEX

Aandelen

15:30 - 22:00

ISLAND

Aandelen

10:00 - 02:00

ISE

Opties

15:30 - 22:00

Amerika

CFD’s op indices
IBNL25

AEX index

CBOE

Opties

15:30 - 22:00

IBFR40

CAC40 Index

CME

Futures

23:15 - 22:15

IBDE30

DAX 30 index

IBEU50

Euro STOXX 50 index

IBGB100

FTSE100 Index

IBUS500

S&P 500 index

IBUST100

Nasdaq 100 index

IBUS30

Dow Jones Index

22:30 - 23:15
Canada

TSX

Aandelen

15:30 - 22:00

VENTURE

Aandelen

15:30 - 22:00
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