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Inhoudsopgave

Beste belegger,

Als nieuwe klant van LYNX komt u er niet alleen voor te staan. 

Om u goed voorbereid van start te laten gaan, hebben wij voor u een 

handleiding samengesteld met hierin de belangrijkste informatie 

voor uw eerste stappen bij LYNX. In het eerste deel van deze 

handleiding worden de belangrijkste functionaliteiten van LYNX 

Basic en het Trader Workstation (TWS) Handelsplatform besproken. 

In het tweede deel vindt u meer informatie over ons uitgebreide 

educatieprogramma.

Heeft u een vraag die niet wordt behandeld in deze handleiding? In 

het LYNX Service Center vindt u een overzicht van alle veelgestelde 

vragen: www.lynx.nl/service

Wanneer u andere vragen of opmerkingen heeft, kunt u te allen tijde 

contact met ons opnemen. Wij wensen u alvast veel succes op de 

beurs.

Met vriendelijke groet, 

Het team van LYNX

Welkom bij LYNX
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Stappen na openen account

LYNX Basic

Het TWS Handelsplatform

Een order plaatsen

Soorten orders

Effecten toevoegen

Grafieken

Handelen in vreemde valuta

Handelspermissie en kennistoets

LYNX Apps

D E E L  2 :  E D U C AT I E

Educatie bij LYNX

LYNX Masterclass

LYNX Nieuwsbrieven

Beursinformatie

D E E L  3 :  S E R V I C E

Service Center

Tickercodes & beurstijden

D E E L  1 :  H A N D E L S P L AT F O R M

www.lynx.nl

info@lynx.nl

0800 2030 (gratis)

Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan 

aanzienlijk hoger zijn, dan uw totale inleg.



Stappen na openen van een account

Installatie app + LYNX Key

Verricht de eerste storting

Opstarten handelsplatform

U kunt aan de slag
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Middels de LYNX Trading app kunt u handelen en uw 

portefeuille inzien. Ook dient u hier uw LYNX Key te 

activeren. Zo is uw rekening volledig beveiligd met een 

tweestapsverificatie.

Open de App Store (Apple) of Play Store (Android) en zoek op 

LYNX Trading. U herkent de applicatie aan het groene pictogram.

LYNX Key activeren

Start de LYNX Trading app.

Ga naar www.lynx.nl/service/uw-eerste-storting-bij-lynx voor de volledige overboekingsgegevens.

Ga naar uw internetbankieren en maak de overboekingsopdracht aan.

Ga in uw browser naar het web-based platform LYNX Basic via www.lynx-trader.com

Interesse in het uitgebreide handelsplatform? Download dit platform via www.lynx.nl/software en 

doorloop de stappen op de webpagina.

Let op: bij LYNX bestaat een duidelijke scheiding tussen het handelsplatform en de omgeving waarin u alle administratieve 

taken kunt uitvoeren. Via www.lynx.nl logt u in op uw Account Management. Hierin kunt u onder andere: 

Bezoek www.lynx.nl/service voor meer uitleg over bovenstaande thema’s. 

Selecteer Register Two-Factor.

Volg de stappen en stel hiermee uw LYNX Key in.

Log voortaan gemakkelijk in middels uw gebruikersnaam, wachtwoord en de LYNX Key.

Kijk voor uitgebreide instructies op www.lynx.nl/lynxkey.

LYNX

iOS (Apple) Android

• Stortingen verrichten

• Terugboekingen verrichten 

• Rekeningafschriften opvragen

• Handelspermissies en koersdatabundels beheren

• Uw dividendkeuze opgeven
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04  LYNX BASIC

LYNX Basic
LYNX Basic is een browser-gebaseerd handelsplatform waar u eenvoudig orders inlegt en in één oogopslag uw portefeuille 

en performance kunt volgen en analyseren. Dit handelsplatform kunt u openen in uw gebruikelijke internetbrowser via 

onderstaande link. LYNX Basic is beschikbaar voor alle gangbare apparaten, browsers en besturingssystemen.

Om een effect op te zoeken, kunt u gebruikmaken van de watchlists. De Dow 

Jones, AEX-, BEL20-, DAX30- 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. Als u een effect wilt opzoeken dat niet in een van de 

watchlists staat, dan kunt u daarvoor onderstaande stappen volgen.

Let op! Indien u een afgeleid product zoekt (optie, future of gestructureerd product), is het nodig dat u in de zoekbalk 

eerst de onderliggende waarde opzoekt. Vervolgens kunt u daarna in het effectoverzicht het afgeleide product selecteren. 

Hieronder vindt u een voorbeeld waar gezocht wordt naar de opties van het aandeel Shell.

www.lynx-trader.com

Klik rechtsboven in het scherm op de witte zoekbalk (01).

Vul in de zoekbalk de tickercode, symbool of ISIN-code van de onderliggende waarde in. In dit geval RDSA (01).

Selecteer vervolgens het gewenste effect.

U komt op het effectoverzicht van de onderliggende waarde terecht. Hier kunt u ook de verschillende afgeleide 

producten bekijken. In dit voorbeeld klikken we op Opties (02). U ziet nu de betreffende optieseries. U voegt het 

effect toe aan de watchlist door op het blauwe icoontje (03) te klikken.

Typ hier de tickercode, het symbool of de ISIN-code van het effect wat u zoekt. In dit voorbeeld zoeken wij Shell en 

vullen wij de tickercode RDSA in (02).

Selecteer het gewenste effect uit het overzicht dat tevoorschijn komt. U zult nu op de pagina van het 

effectenoverzicht komen. U voegt het effect toe aan de watchlist, door op het blauwe icoontje (03) te klikken.

Hoe zoek ik een effect op in LYNX Basic?

Derivaten opzoeken in LYNX Basic
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01 Naam effect
Tickercode van het effect waarin u wilt 

handelen

02 Koop/Verkoop Geef aan of u wilt kopen of verkopen

03 Aantal Vul het aantal in dat u wilt (ver)kopen

04 Ordertype Geef het ordertype op

05 Geldigheidsduur Geef de looptijd van uw order op

06 Prijs Vul de door u gewenste prijs in

07
Buiten reguliere 
handelstijden

Vink aan als uw order buiten reguliere 
handelstijden uitgevoerd mag worden

08 Target/Stoploss 
Voeg direct een target- of 

stoplossorder toe

09 Samenvatting Beknopt overzicht van uw order

10 Annuleer Annuleer de gehele order

11 Verzend Order Order naar de beurs versturen

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. Vervolgens kunt u het orderticket invullen.

Hoe plaats ik een order in LYNX Basic?

Orderticket invullen
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Vanuit LYNX Basic kunt u gemakkelijk cash omzetten naar een andere valuta. Hieronder vindt u de stappen tot het 

converteren van een cashpositie naar een andere valuta in LYNX Basic.

Wanneer u voor de eerste keer inlogt op LYNX Basic wordt automatisch een rondleiding gestart waarin u in enkele minuten 

de meest belangrijke functies van dit platform leert kennen. Aanvullende uitleg vindt u tevens op onze website:

Ga boven in LYNX Basic naar Portefeuille (01) en klik vervolgens op Posities (02).

Onder in uw scherm komt u het kopje Rekeninggegevens tegen. Daaronder ziet u 

rechts uw huidige cashposities. Klik op de blauwe pijltjes achter de betreffende 

cashpositie, om deze om te zetten naar een andere valuta (03).

Het orderticket verschijnt. Hier kunt u de order specificeren. Eerst dient u aan te geven naar welke valuta u de 

betreffende cashpositie wilt omzetten. Daaronder kunt u het bedrag aangeven wat u daadwerkelijk wilt gaan 

omzetten. Onderaan in het groene vak ziet u uiteindelijk de samenvatting van de order die u gaat doorvoeren.

Hoe zet ik een cashpositie om naar een andere valuta in LYNX Basic?

www.lynx.nl/service/overzicht/lynx-basic



Nadat u het platform heeft geïnstalleerd, kunt u inloggen via het programma LYNX Trading.  

Hiervan is bij de installatie automatisch een snelkoppeling aangemaakt op het bureaublad van uw computer, 

te herkennen aan het rechts afgebeelde pictogram.

Als u dubbelklikt op de snelkoppeling, verschijnt het inlogvenster in beeld. Kies de gewenste taal (01) en vul 

uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer SSL (02) en klik vervolgens op Log In (03).

Eerste keer inloggen

Het TWS Handelsplatform

  HET TWS HANDELSPLATFORM 07

LYNX

(02) Om in te loggen in het TWS handelsplatform dient u SSL aan te vinken. SSL staat voor Secure Socket Layer en 

verzorgt een hogere vertrouwelijkheid en integriteit van uw dataverbinding. 

S SL

01

03

02



Een order plaatsen

U kunt binnen het TWS Handelsplatform op verschillende manieren een order plaatsen. Hierbij wordt onderscheid  

gemaakt tussen het inleggen van orders met behulp van realtime koersdata en met behulp van vertraagde koersdata.

Beschikt u over realtime koersdata, dan legt u een order in door op de laatprijs (kooporder) of de biedprijs 

(verkooporder) van een effect te klikken. Vervolgens kunt u onderstaande stappen doorlopen:

Direct een order plaatsen (realtime koersdata)

Indien u de door u gewenste aanpassingen heeft verricht, kunt u op de Verzendknop (06) van uw order klikken.

U kunt eenvoudig realtime koersdata-abonnementen aanvragen in uw Account Management omgeving. De 

abonnementskosten verschillen per index. Via het volgende webadres leest u hoe u deze data kunt aanvragen.

www.lynx.nl/koersdata

(01) Geldigheidsduur Geef de looptijd van uw order op (meer informatie op pagina 10).

(02) Aantal Vul het aantal stukken in dat u wilt kopen of verkopen.

(03) Ordertype Geef het ordertype op (meer informatie op pagina 11).

(04) Prijs Vul de door u gewenste prijs in.

(05) Bestemming Deze kolom geeft aan naar welke beurs uw order wordt verstuurd.

01 02 03 04 06 05

KOER SDATA

08 EEN ORDER PLAATSEN  
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Orderticket (vertraagde koersdata)

Wanneer de regel van een effect geel is gearceerd betekent dit dat u hier vertraagde koersdata van ontvangt. Daarnaast 

ziet u in de kolom Laatste (01) voor de laatste koers van het effect een D (van Delayed) staan. U plaatst een order door 

op de laatprijs (kooporder) of de biedprijs (verkooporder) te klikken. Wanneer u geen beschikking heeft over realtime 

koersdata, dan wordt onderstaand orderticket geopend:

Volg onderstaande stappen voor het plaatsen van een order met een orderticket:

(02) Geldigheidsduur Geef de looptijd van uw order op (meer informatie op pagina 10).

(03) Aantal Vul het aantal stukken in dat u wilt kopen of verkopen.

(04) Ordertype Geef het ordertype op (meer informatie op pagina 11).

(05) Prijs Vul de door u gewenste prijs in.

(06) Bestemming Deze kolom geeft aan naar welke beurs uw order wordt verstuurd.

(07) Preview Controleer de order zonder dat deze naar de beurs wordt verstuurd.

Klik met uw linkermuisknop op Verzenden om de order naar de beurs te versturen (08).



10 SOORTEN ORDERS

DAY

G TC

G T D

DTC

01 02

De DAY (dagorder) is de standaard ingestelde geldigheidsduur. Een 

dagorder is geldig tot het einde van de handelsdag. Mocht deze order 

gedurende de dag niet worden uitgevoerd, dan wordt deze automatisch 

geannuleerd en uit uw handelsplatform verwijderd. 

Kiest u voor een GTC (Good-till-cancelled), ofwel doorlopende order, 

dan loopt uw order door totdat deze wordt uitgevoerd of totdat u 

de order zelf annuleert. Bij sommige orders staat een maximum 

tijdsperiode op een doorlopende order (veelal een periode van maximaal 

zes maanden). Wanneer dit het geval is, krijgt u hiervan een melding op 

het moment dat u de order inlegt.

Een GTD (Good-till-Date/Time) order blijft actief op de beurs, 

totdat deze wordt uitgevoerd, of tot het sluiten van de markt op de 

opgegeven datum. Als u GTD als geldigheidsduur selecteert, kunt u 

zowel een expiratiedatum, als expiratietijdstip opgeven van uw order.

Dagorder

Doorlopende order 
zonder einddatum

Doorlopende order 
met einddatum

Day-Till-Canceled
Een DTC (Day-till-cancelled) order is qua werking vergelijkbaar met een 

DAY order. Waar een DAY order aan het einde van de handelsdag wordt 

geannuleerd en verwijderd, wordt een DTC order bij geen (volledige) 

uitvoering gedeactiveerd. De order wordt geannuleerd op de beurs, 

maar blijft in uw handelsscherm staan. Desgewenst kunt u deze order 

op een later moment bekijken en opnieuw versturen naar de beurs.

Soorten orders

Via LYNX kunt u meer dan 60 verschillende soorten orders inleggen. Hieronder volgt een overzicht van de meest gebruikte 

orders. Een order is op te delen in twee delen: de geldigheidsduur (01) en het ordertype (02).

Geldigheidsduur



Ordertype
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L M T

S T P

MK T

S T P 
L M T

Wanneer u een order aanmaakt, staat deze standaard ingesteld als  

LMT (limietorder).  Met deze order geeft u aan voor welke prijs u 

maximaal wilt kopen, of voor welke prijs u minimaal wilt verkopen.  

Zodra deze prijs wordt bereikt, wordt de ingelegde order uitgevoerd.  

In dit geval betaalt u nooit meer (en bij een verkooporder ontvangt u 

nooit minder), dan de door u opgegeven limietprijs. 

Met een MKT (marketorder) geeft u aan direct te willen kopen of 

verkopen tegen de dan geldende marktprijs.

Met een STP (stoplossorder) kunt u het punt aangeven waarop u 

uw verlies wilt nemen. Hierdoor hoeft u niet continu alle koersen te 

volgen. Wanneer de door u opgegeven stopprijs wordt bereikt, wordt 

automatisch een bestensorder naar de beurs verstuurd en wordt uw 

order uitgevoerd tegen de dan geldende marktprijs.

Limietorder

Stoplossorder

Marketorder 
(Bestensorder)

Stop limietorder
Wanneer de door u opgegeven stopprijs wordt bereikt, wordt 

automatisch een limietorder naar de beurs verstuurd met de door u 

opgegeven limietprijs. Anders dan bij een STP order wordt bij een STP 

LMT dus een limietorder ingelegd, in plaats van een bestensorder.  

Houd er rekening mee dat bij sterke koersfluctuaties  uw limietorder 

mogelijk niet wordt uitgevoerd, doordat de opgegeven limietorder 

boven (bij verkooporder) of onder (bij kooporder) de huidige marktprijs 

wordt ingelegd.



Geavanceerde orders
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Een TRAIL (trailing stoplossorder) is een order, waarbij de stopprijs 

een vast van te voren opgegeven bedrag of percentage is, dat onder 

de huidige koers ligt (bij een ‘long’ positie).  Als de koers stijgt, stijgt 

de stoplossorder mee met het vaste bedrag / percentage. Echter, 

als de koers daalt, daalt de stoplossorder niet mee. Door deze 

ordermogelijkheid wordt het maximale verlies beperkt, terwijl de 

mogelijke winst ‘onbeperkt’ is. Bij een ‘short’ positie kan een trailing 

stoploss kooporder worden ingelegd. 

In onderstaande grafiek ziet u dat zodra de koers van het effect daalt, 

de stoplosslijn niet daalt. Stijgt de koers boven het eerder bereikte 

hoogste punt, dan stijgt de stoplossprijs weer mee.

T R A I L Trailing stoplossorder

180

170

160

150

140

130

120

110

POSIT IE  OPEN

KOERS

TRAIL

POSIT IE  GESLOTEN

15 PT 15 PT

15 PT

15 PT

B R A C K E T

03
02

01

Klik (nadat u een basisorder heeft aangemaakt) met de rechtermuisknop op de  betreffende orderregel (01), zodat 

een keuzemenu opent.

Kies voor Koppel (02) en vervolgens voor Bracket Orders (03).

Met een BRACKET (bracketorder) plaatst u naast uw basisorder, twee 

extra orders; één limietorder om winst te nemen en één stoplossorder 

om uw mogelijke verlies te beperken. Zodra de basisorder is uitgevoerd, 

worden uw limiet- en stoplossorder automatisch naar de beurs 

verstuurd. Wanneer vervolgens één van deze twee orders wordt 

uitgevoerd, wordt de andere order automatisch geannuleerd.

Bracketorder
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TA R G E T

B A S I S

S T O P L O S S

TA R G E T

P O S I T I E

S T O P L O S S
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Wanneer u op een al ingenomen positie een gekoppelde limiet- en 

stoplossorder wilt inleggen, dan is dit niet langer mogelijk middels een 

bracketorder. Mocht u toch een gekoppelde limiet- en stoplossorder 

tegelijkertijd willen inleggen, dan doet u dit middels het aanmaken van 

een OCA-groep. Na uitvoering van één van de twee gekoppelde orders, 

wordt de andere order in de OCA-groep direct geannuleerd.

Indien u meerdere OCA-orders aanmaakt, is het nodig dat u bij iedere order een nieuw getal opgeeft (gebruikt u 

overal hetzelfde getal, dan ontstaat er één grote  OCA-groep, waardoor bij uitvoering van één order alle overige 

orders worden geannuleerd).

U ziet nu tweemaal een order onder uw basisorder staan. Een limietorder om winst te nemen (uw stoplossniveau)

en een stoplossorder om een eventueel verlies te beperken. 

One-Cancels-All

U dient na aanpassing van de door u gestelde limiet- en stopprijs alleen op de Verzendknop (04) van uw basisorder 

te klikken, om deze naar de beurs te sturen.

Maak eerst twee orderregels aan door twee keer op de bied- of laatprijs te klikken. 

Kies bij één van de orders voor een STP (stoplossorder) en laat de andere order op LMT (limietorder) staan.

Geef de stopprijs (om het verlies te beperken) en limietprijs op (om winst te nemen). 

Geef vervolgens onder de kolom OCA Groep (01) bij beide orders hetzelfde getal op;  in dit geval kiezen wij voor het 

getal 12345.

Heeft u de orders naar wens aangemaakt en wilt u deze naar de beurs versturen? Klik dan bij beide verkooporders 

op de Verzendknop (02). Beide orders worden nu naar de beurs verstuurd. Indien één van de twee orders wordt 

uitgevoerd, wordt de andere order automatisch geannuleerd.
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Selecteer de rij met het symbool AKZA en de naam AKZO NOBEL (AEB). Klik vervolgens onderin op OK .

Klik op het product waarvan u de koersen aan uw handelsplatform wilt toevoegen.

Klik in het handelsplatform op een lege rij en vul in de eerste kolom (een deel van) de naam of tickercode van het 

effect in dat u zoekt. Bevestig met de Enter-toets van uw toetsenbord. In het voorbeeld hieronder wordt gezocht 

naar Akzo Nobel:

Zoeken op naam of tickercode

Het systeem toont een selectie van financiële instrumenten in een apart venster (afbeelding hieronder). In dit geval zijn 

wij op zoek naar Akzo Nobel, genoteerd aan de AEB (Amsterdamse EffectenBeurs):

U ziet nu de beschikbare financiële instrumenten van het door u geselecteerde effect.

Uw TWS Handelsplatform is standaard ingedeeld met (aandelen)koersen van de grootste beurzen wereldwijd. Daarnaast 

heeft u de beschikking over de koersen van diverse opties, futures en valuta’s.  

Wilt u een effect bekijken welke niet standaard in het handelsplatform staat weergegeven, dan kunt u deze zelf opzoeken 

en toevoegen. Dit kan op basis van naam of een identificatiecode van het effect zoals een ticker of ISIN. 
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Zoeken op ISIN-code

Klik in het handelsplatform op een lege rij en vul in de eerste kolom de gehele ISIN-code van het effect in.  

Bevestig met de Enter-toets van uw toetsenbord.

Selecteer deze rij en klik op OK  om uw keuze te bevestigen.

Een nieuw scherm wordt geopend. In dit scherm kunt u kiezen van welke beurs u de koersdata wilt toevoegen aan uw 

handelsplatform. 

Wanneer u een aandeel opzoekt, kunt u kiezen tussen SMART en Kies Specifieke Beurs.  

Kiest u voor SMART, dan toont het handelsplatform automatisch de beste bied- en laatprijs van het  

aandeel op alle beurzen waarop het aandeel verhandelt wordt. De getoonde koersen zijn in dezelfde munteenheid 

van het gekozen aandeel. Let op: SMART is niet voor elk aandeel beschikbaar.  

Wanneer u op Kies Specifieke Beurs klikt, krijgt u een keuzescherm te zien, waarin u zelf kunt kiezen 

van welke beurs u de koersdata wilt bekijken. Let op: het plaatsen van orders op een specifieke

beurs resulteert mogelijk niet in de beste uitvoering.

SM A R T R OU T ING
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Open een grafiek

Selecteer Grafieken. (02)

Klik met uw rechtermuisknop op de regel (01) 

van het effect waarvan u een grafiek wilt 

openen (bijvoorbeeld ING).

Klik met uw linkermuisknop op Nieuwe Grafiek... 

(03)

Een nieuw scherm met opties waarmee u 

een grafiek kunt aanpassen wordt geopend  

(afbeelding rechts).

Via het TWS Handelsplatform is het mogelijk om verschillende grafieken te bekijken. Bepaal zelf de tijdsperiode van 

de grafiek en voeg desgewenst verschillende technische indicatoren toe. U kunt ook direct in de grafiek koop- en 

verkooporders inleggen. 

(04) Tijdsperiode
Tijdsperiode waarvan u de grafiek wilt bekijken  

(bijvoorbeeld 4 uur, 1 week, 3 maanden of 5 jaar).

(05) Wat te tonen
Geef aan welke informatie u getoond wilt hebben in de grafiek  

(bijvoorbeeld Transacties, Bied/Laat of Historische Volatiliteit).

(06) Bar type
Geef aan hoe de grafiek eruit moet zien (bijvoorbeeld Hoog/Laag bar, Middelpunt, 

Candlestick of Lijn).

(07)
Extra data om   

weer te geven

Selecteer welke extra data u tevens in de grafiek zichtbaar wilt hebben  

(bijvoorbeeld Volume of Grafiek Trader).

(08) Grafiek Tijd Opties Selecteer Houd grafiek up-to-date om de grafiek realtime door te laten lopen. 

Klik onder in het venster op OK (09) om de grafiek te openen.
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De grafiek wordt in een nieuw scherm geopend. In dit scherm heeft u diverse mogelijkheden om de grafiek naar 

uw wensen in te stellen. In onderstaand voorbeeld is gekozen voor een jaargrafiek met candlesticks. De technische 

indicatoren RSI, MACD en SMA(50) zijn toegevoegd. Meer informatie over technische indicatoren vindt u in het 

LYNX Beurs en Kennisportaal.

Zodra u een grafiek heeft geopend, is het mogelijk om de grafiek via de menubalk aan te passen:

(01) Open een ander effect in hetzelfde grafiekscherm.

(02) Wijzig de tijdsperiode en bar type van de grafiek.

(03) Voeg onder andere technische indicatoren en hulplijnen toe. 

(04) Bekijk en wijzig de grafiekparameters (dit is hetzelfde scherm dat op pagina 16 getoond wordt). 

(05) Activeer de GrafiekTrader, waarmee u visueel in de grafiek kunt handelen.

(06) Bekijk en wijzig de algemene grafiekinstellingen.
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Uw rekening bij LYNX is een multivalutarekening. Dit houdt in dat u op één rekening meerdere valuta’s kunt aanhouden. Het 

is daarom niet nodig om meerdere rekeningen te openen, wanneer u bijvoorbeeld zowel effecten genoteerd in euro’s als in 

effecten genoteerd in US dollars wilt handelen.

Een effect wordt via LYNX verhandeld in de valuta waarin het genoteerd staat; zo worden Nederlandse effecten in euro’s 

verhandeld en Amerikaanse effecten in US dollars.

Het TWS Handelsplatform is zeer flexibel met verschillende valuta’s. Stel, u stort € 10.000 en u koopt voor $ 5.000 

Amerikaanse effecten, dan blijft u € 10.000 positief staan. U komt daarnaast ook $ 5.000 negatief te staan. Dit betekent 

dat u automatisch gedekt bent tegen een valutarisico. Immers, wanneer de waarde van de US dollar daalt ten opzichte van 

de euro, dan wordt de waarde van uw positie in aandelen minder waard in verhouding tot euro’s, maar dit geldt ook voor uw 

$ 5.000 debetstand. Over het negatieve Amerikaanse bedrag wordt rente gerekend.

Wanneer u na de transactie in een effect - welke genoteerd is in een buitenlandse valuta - niet negatief wilt staan in deze 

valuta, dan kunt u via het rekeningoverzicht in het TWS Handelsplatform gemakkelijk het saldo in een vreemde valuta 

omzetten naar uw basisvaluta. De actuele rentetarieven en transactiekosten voor valuta orders vindt u op lynx.nl/

tarieven.

Het omzetten van vreemde valuta

02

03

Klik linksboven in de menubalk van het 

handelsplatform op Rekening (01).

Klik met de rechtermuisknop op het negatieve 

valutabedrag (03).

Kies vervolgens voor Sluit restant van 

Valutapositie (04).

Een nieuw scherm met daarin uw rekening-

gegevens opent.

Onder de tabel Marktwaarde (02) ziet u hoeveel cash 

u op uw rekening heeft staan en in welke valuta’s dit is 

onderverdeeld.

Volg onderstaande stappen indien u negatieve 

valutabedragen op uw rekening wilt omzetten naar de 

basisvaluta:
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Het is mogelijk dat na het omzetten, een klein deel van de vreemde valuta (positief of negatief) overblijft. 

Dit bedrag wordt in de loop van de handelsweek automatisch omgezet naar de basisvaluta. Hiervoor worden geen 

kosten in rekening gebracht.

05

040302

01

Een orderregel verschijnt in uw handelsplatform:

Het negatieve bedrag dat u in de buitenlandse valuta op uw rekening had staan, is nu omgezet. In het bovenstaande 

voorbeeld zijn euro’s (de basisvaluta van de rekening) verkocht en Hong Kong dollars gekocht.

Binnen het handelsplatform is het eveneens mogelijk om (vreemde) valuta te kopen of verkopen zonder dat u 

gebruikmaakt van de hierboven beschreven stappen. Via een valutatransactie kunt u bijvoorbeeld euro’s omzetten naar 

een vreemde valuta wanneer u van mening bent dat de euro in waarde daalt of juist stijgt.

Voor het handmatig aanmaken van een valutaorder selecteert u in het handelsplatform het tabblad Valuta (01).  

Selecteer het valutapaar waarin u een valutatransactie wilt uitvoeren. Als voorbeeld wordt hieronder het valutapaar  

EUR.USD gebruikt (02).

De valuta die als eerste staat weergegeven, is leidend in het aanmaken van een koop- of verkooporder. Wilt u euro’s 

verkopen en US dollars kopen, dan creëert u een verkooporder. Wilt u juist euro’s kopen en US dollars verkopen, dan creëert 

u een kooporder.

Klik op de Verzendknop om uw order naar de beurs te versturen (05). 

Zelfstandig handelen in valuta

In bovenstaand voorbeeld verkoopt u € 4.500 (4.5K) (03) en ontvangt u $ 4.833 (04) bij uitvoering.

L E T  OP



Handelspermissie en kennistoets

20  HANDELSPERMISSIE EN KENNISTOETS

Bij LYNX dient u handelspermissies aan te zetten wanneer u wilt handelen in bepaalde productgroepen, zoals opties, 

futures of aandelen. Het kan bovendien voorkomen dat u voor de productgroep ook nog moet aanvinken in welke regio(‘s) 

u wilt handelen. Wilt u bijvoorbeeld in Amerikaanse futures handelen, dan dient u de handelspermissies voor Amerikaanse 

futures te activeren. 

 

In het aanvraagformulier voor een effectenrekening kunt u al aangeven in welke producten u wenst te handelen. Voor uw 

gemak hebben wij de betreffende permissies al voor deze gewenste producten geactiveerd. Mocht u op een later moment 

in aanvullende effecten of extra landen willen handelen, dan kunt u de handelspermissies uitbreiden. 

Bezoek www.lynx.nl/service/handelstoestemming-aanvragen om te lezen hoe u de handelspermissies kunt aanvragen.

Het kan voorkomen dat een aanvullende kennistoets afgelegd dient te worden, voordat een gewenste productgroep voor 

handel vrijgegeven wordt. Wilt u in een product handelen waar dit het geval is, dan maakt het handelsplatform dit kenbaar 

met een zogenoemde ‘R’-melding. Komt u deze melding tegen? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk. Wij 

helpen u dan uiteraard verder met de benodigde kennistoets. Heeft u deze toets met een positief resultaat voltooid, dan 

wordt het product vrijgegeven voor handel voor uw effectenrekening.
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05

06

05

06

Beleggen op uw mobiel of tablet

U I T G E L I C H T E  F U N C T I E S

LYNX Apps

Op pagina 3 vindt u instructies voor het downloaden 

en installeren van de LYNX App.

Wanneer u vanuit uw watchlist of portefeuille een 

effect selecteert, opent een nieuw scherm.

(01) Voeg toe aan uw watchlist

(02) Bekijk het diepteboek via BookTrader

(03) Handel in opties van de onderliggende waarde

(04) Handel eenvoudig in optiespreads

(05) Grafiekinstellingen en technische indicatoren

(06) Leg een koop- of verkooporder in
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Educatie bij LYNX

LYNX Beurs en
Kennisportaal

Elke dag bij LYNX

Als belegger wilt u uw kennis verbreden en altijd op de 

hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op de beurs.  

In ons Beurs en Kennisportaal vindt u kwartaalcijfers, 

dividenduitkeringen, actuele koersen en andere 

belangrijke beurscijfers. Daarnaast vindt u er vele 

artikelen over (optie)strategieën, daytrading, specifieke 

aandelen en de ETF van de week. 

U krijgt als klant van LYNX exclusieve toegang tot 

webinars en nieuwsbrieven van beleggingsexperts, welke 

voor klanten van LYNX gratis te volgen zijn.

Daarnaast vindt u in het Beurs en Kennisportaal de 

belangrijkste beurscijfers, waaronder alle kwartaalcijfers, 

de dividenduitkeringen en de huidige koersen van uw 

favoriete aandelen.

Ga naar de website van LYNX of bezoek direct:

Uw succes op de beurs staat bij ons op de eerste plaats. Daarom bieden wij u een uitgebreid aanbod aan 

educatiemogelijkheden, nieuwsartikelen, achtergrondinformatie en analyses. 

‘s Middags houden onze beleggingsexperts u op de 

hoogte van de opmerkelijkste bewegingen op de beurs via 

onze social media. 

We sluiten de dag af met een uitgebreide technische 

analyse van technisch analist Edward Loef, waarin hij 

opvallende koersbewegingen en patronen bespreekt die 

hem tijdens de handelsdag zijn opgevallen. 

Daarnaast vindt u vele artikelen over (optie)strategieën, 

daytrading, specifieke aandelen en de ETF van de Week.

Mis nooit meer een LYNX Morning Call. Schrijf u in via 

www.lynx.nl/beursupdate en ontvang dagelijks de LYNX 

Morning Call in uw mailbox.

LY N X  O P  S O C I A L  M E D I A

LynxOnlineBeleggen

company/lynx

@lynxbeleggen

@lynxbeleggen

Op ons Beurs en Kennisportaal starten we dagelijks met 

de LYNX Morning Call.

De handelsdag begint bij LYNX met de LYNX Morning Call. 

Hierin wordt teruggeblikt op het slot van de Amerikaanse 

indices, worden de ontwikkelingen van de afgelopen 

nacht op de Aziatische beleggingsmarkten besproken 

en wordt een vooruitblik gegeven op de opening van de 

Europese beurzen. 

www.lynx.nl/kennis



LYNX Masterclass

E E N  S E L E C T I E  VA N  O N Z E  S P R E K E R S

Vanuit een professionele studio helpen wij u op weg in de wereld van beleggen. Met het unieke educatieprogramma LYNX 

Masterclass kunt u uw kennis verbreden en uw beleggingsvaardigheden naar een hoger niveau tillen. LYNX Masterclasses 

zijn geschikt voor zowel beginnende als gevorderde beleggers. 

www.lynx.nl/masterclass

Tijdens de live Masterclass uitzendingen kunt u rechtstreeks vragen 

stellen aan de experts.

Heeft u een uitzending gemist? Geen enkel probleem; alle opnames 

zijn terug te vinden in het LYNX Masterclass archief op onze website.

Op de website van LYNX is het volledige programma te vinden en 

kunt u zich gratis inschrijven.

Jim Tehupuring
Oprichter 

1Vermogensbeheer

Justin Blekemolen
Beleggingsexpert LYNX

Willem Middelkoop
Oprichter Commodity 

Discovery Fund

Edward Loef
Zelfstandig 

beleggingsexpert

Albert Jellema
Eigenaar ProBeleggen

Nico Inberg
Beleggingsexpert 

DeAandeelHouder.nl
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LYNX Nieuwsbrieven

Tips & Trades

Als klant van LYNX heeft u gratis toegang tot exclusieve nieuwsbrieven, geschreven door analisten van over de hele wereld.

Deze nieuwsbrieven zijn ideaal voor wanneer u uw algemene beleggingskennis wilt vergroten of op zoek bent naar 

beleggingstips met concrete instapmomenten en vastgestelde koersdoelen.

Het Tips & Trades portaal in LYNX Basic biedt klanten van LYNX de mogelijkheid om mee te kijken met de beste 

professionals van ProBeleggen. Als abonnee van ‘Tips & Trades’ ontvangt u jaarlijks 40 beleggingstips. 

Elke tip bevat een uitgebreide uitleg en een concreet in-én uitstapmoment. Zodra er een nieuwe tip gereed staat, 

ontvangt u een melding per email en/of in uw browser. Bent u overtuigd en deelt u de beleggingsvisie van een 

expert? Dan kunt u de tip met één druk op de knop volgen.

Jaarlijks 40 beleggingstips

Technische analyse Fundamentele analyseFundamentele analyse

Kijk mee met de experts van ProBeleggen

Aandelen en ETF’s AandelenAandelen en opties

Met één druk op de knop tips volgen

Wekelijks per e-mail Wekelijks per e-mailOnbeperkt toegang tot het 

BeursBubbels portaal

www.lynx.nl/tips-en-trades-portaal

24  LYNX NIEUWSBRIEVEN / TIPS & TRADES



Beursinformatie

Dividendagenda
Beursintroducties 
op de IPO kalender

Kwartaalcijfers van de 
bekendste Europese en 
Amerikaanse bedrijven

Optie-expiratie

Openingstijden van
meer dan 100 beurzen

Rentebesluiten 
en rentetarieven van 
centrale banken

WAT  K U N T  U  V E R WA C H T E N ?

IP O

In het Beurs en Kennisportaal vindt u naast artikelen en masterclasses ook de belangrijkste beursinformatie. Mis nooit 

meer de cijfers en koersen van uw favoriete aandelen.

Met onder andere alle kwartaalcijfers op een rij, een IPO kalender en de dividenduitkeringen bent u altijd op de hoogte van 

de meest actuele en waardevolle beursinformatie.

Vind daarnaast de realtime koersen en grafieken van onder andere de AEX en de Dow Jones en ontdek de grootste stijgers 

en dalers van de dag.

www.lynx.nl/kennis
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Service Center

Veelgestelde vragen  
omtrent het handelsplatform 
en uw rekening

Het LYNX Masterclass 
programma en archief

Handige  
instructievideo’s

WAT  K U N T  U  V E R WA C H T E N ?

FAQ

26  SERVICE CENTER

Ga naar de website van LYNX of bezoek direct:

www.lynx.nl/service

Wij helpen u graag goed op weg

Heeft u een vraag of bent u opzoek naar instructies? 

In het LYNX Service Center vindt u het antwoord op veelgestelde 

vragen. Zo bekijkt u bijvoorbeeld de instructies voor het 

verrichten van een storting, of het opvragen van een afschrift.



Tickercodes en beurstijden
Bij LYNX heeft u de mogelijkheid om op 135 beurzen in meer dan 33 verschillende landen te handelen. U kunt met één 

muisklik overal ter wereld handelen in aandelen, opties, futures, valuta’s, ETF’s, gestructureerde producten, warrants 

en obligaties.

Wanneer u in een effect wilt handelen, heeft u hiervan de tickercode nodig. Op deze pagina vindt u een lijst met 

veelgebruikte tickercodes. Daarnaast vindt u de openingstijden van de belangrijkste beurzen.

Aandelen Nederland

A D Koninklijke Ahold Delhaize

A DY EN Adyen 

A G N Aegon

A K Z A Akzo Nobel

A S M ASM International

A S ML ASML Holding 

A S RNL ASR Nederland 

B E S I BE Semiconductor Industries

D S M Koninklijke DSM 

HEI A Heineken 

IM C D IMCD 

IN G A ING Groep 

K P N Koninklijke KPN 

L I G H T Signify

M T ArcelorMittal

NN NN Group

P HI A Royal Philips 

P R X Prosus

R A ND Randstad

RD S A Royal Dutch Shell

REN RELX

T K W Y Just Eat Takeaway

UN A Unilever

UR W Unibail-Rodamco-Westfield

W K L Wolters Kluwer 

Indices & Futures

E O E AEX-Index

B F X BEL 20 Index

C A C 4 0 CAC 40 Index

E S T X 5 0 Euro STOXX 50 Index

D A X DAX 30 Index

Z FTSE 100 Index

G B L Eurobond 10 jaar

E S S&P 500 Index

N Q Nasdaq 100 Index

Y M Dow Jones Index

T F Russell 2000 Index

C L Olie Future

N G Gas Future

S I Zilver Future

G C Goud Future

Land Beurs Producten Openingstijden

Nederland AEB Aandelen 09:00 - 17:40

FTA Opties 09:01 - 17:30

FTA Futures 08:00 - 22:00

Verenigde NYSE Aandelen 15:30 - 22:00

Staten NASDAQ Aandelen 15:30 - 23:30

CBOE Opties 15:30 - 22:00

CME Futures 00:00 - 22:15

22:30 - 23:00

Openingstijden
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