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Live handelen in Futures



Programma

▪ Programma

➢ Introductie van LYNX

➢ Basis van Futures

➢ Beleggingstools voor Futures

➢ Live trade in het platform van LYNX



Disclaimer

De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom 
worden gezien als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of 
derden en sluit niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw 
beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf 
verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze belegging voor u passend is, in relatie tot 
uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële instrumenten bevatten 
natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of strategie 
niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan 
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale 
inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet op te volgen wanneer u de financiële 
instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende risico’s niet volledig begrijpt. 
De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar standpunten of 
ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en 
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht 
worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden 
informatie. Aan de informatie die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten 
worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen rekening gehouden met transactiekosten. 







Jlgy
>Termijncontract

>Diverse onderliggende waarden zoals: Indices, 
grondstoffen en staatsobligaties

>Ontstaan als hedge

>ES / ESTX50 / CL / GC / DAX / EOE



Jlgy

>AEX Future: EOE

>08:00 – 22:00

>Ticksize 0,05

>Multiplier 200 AEX op 570 punten

Contractwaarde: 200 x 570 = € 114.000,-

>Margin vereisten:
Initieel Positiebehoud Overnight
€ 3750,- € 3000,- € 6.000,-



Jlgy

> S&P 500 mini : ES

>00:00 – 23:00

>Ticksize 0,25

>Multiplier 50 S&P op 3000 punten

Contractwaarde: 50 x 3000 =  $150.000,-

>Margin vereisten:
Initieel Positiebehoud Overnight
$ 4500,- $ 4000,- $ 8.000,-



Jlgy Multiplier Stand Nominaal Ticksize Tickvalue

AEX 200 570 € 114.000,- 0,05 € 10,-

Eurostoxx 10 3450 € 34.500,- 1,00 € 10,-

Dax 25 12200 € 305.000,- 0,50 € 12,5

S&P mini 50 3000 $ 150.000,- 0,25 $ 12,5

Brent Oil 1000 57,50 $ 57.500,- 0,01 $ 10,-



Jlgy Multiplier Stand Initiële Margin

AEX 200 570 € 3.750,-

Eurostoxx 10 3450 € 1.600,-

Dax 25 12200 € 14.750,-

S&P mini 50 3000 $ 4.500,-

Brent Oil 1000 57,50 $ 6.500,-



Jlgy >Risicomanagement

>Discipline

>Accepteer je verlies

>Analyseer je trades



Contact

W: www.lynx.nl

T: +31 (0) 20 320 81 45

E: j.middelbeek@lynx.nl 

E: s.van.landewijk@lynx.nl 


