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1 Voorwoord 
 
 
Mijn Dealingroom is een applicatie met een uitgebreid pakket functionaliteiten voor de 
actieve belegger die de beurs op de voet volgt. Het bevat: 

• Realtime en streaming koersen 

• Grafieken 

• Orderboek 

• Een zeer uitgebreide nieuwsdienst 

• Veelgebruikte trendindicatoren. 

 
U kunt eigen lijsten met uw favoriete beleggingsproducten samenstellen en schermen tot in 
detail aanpassen aan uw wensen. 

In deze handleiding vindt u alle informatie om met Mijn Dealingroom aan de slag te gaan. 
Vetgedrukte blauwe woorden verwijzen naar de menu-opties en instellingen in Mijn 
Dealingroom.  

In deze handleiding vindt u op vele plaatsen referenties naar andere delen in de handleiding. 

Door te klikken op de referentie kunt u direct naar de betreffende pagina gaan. 

 

Desktop, laptop en tablet 

In de hoofdstukken krijgt u informatie over het gebruik van Mijn Dealingroom op een desktop- of 

laptopcomputer. Op een tablet zijn alle functionaliteiten van Mijn Dealingroom ook te gebruiken, 

maar de presentatie van de schermen is anders. Mijn Dealingroom werkt niet op smartphones. 

 

Zelf Beleggen Plus rekening 

Voor Mijn Dealingroom heeft u een beleggingsrekening van ABN AMRO met de beleggingsvorm 

Zelf Beleggen Plus nodig of één van de Private Banking advies beleggingsvormen. Beschikt u 

hier nog niet over? U kunt deze online openen op 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsvormen/zelf-beleggen-plus/index.html 

 

Voor informatie en hulp kunt u terecht bij de Mijn Dealingroom Servicedesk via telefoonnummer 

0900-9215 (gebruikelijke gesprekskosten). Vanuit het buitenland belt u +31 10 24 07 004 

(normaal tarief) 

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur  

U kunt onze Mijn Dealingroom Servicedesk ook bereiken via het emailadres 

cc.mijndealingroom@nl.abnamro.com. 

 

  

http://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsvormen/zelf-beleggen-plus/index.html
mailto:cc.mijndealingroom@nl.abnamro.com
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2 Release informatie en toekomstige ontwikkeling 
 
Deze handleiding is van toepassing op de Mijn Dealingroom versie van november 2022. 
 
Ten opzichte van de release van september 2022 is de volgende functionaliteit toegevoegd: 
 

- Schaduwportefeuille: Introductie wijzigen en verwijderen van transacties. Zie hoofdstuk 17.  

- Fundamentele opinies: Verbetering toegankelijkheid. Introductie kolommen “beschikbaarheid opinie” 
en “opinie” in lijsten en beleggingsrekening. Tevens wordt de aanbeveling in de kopregel van het 
kerncijfers scherm getoond en kunt u daarvandaan doorklikken naar de uitgebreide opinie. Zie 
paragraven 11.3.3 en 6.1. 

- In de Tablet versie kunt u nu ook lijsten aanmaken en beheren. 

 
De ontwikkeling van Mijn Dealingroom gaat door en bij volgende releases zal deze handleiding 
aangepast/uitgebreid worden. 

 
Wat kunt u voor uitbreidingen verwachten in toekomstige releases? 

- Uitgebreidere zoekmogelijkheden waarbij extra criteria voor de selectie van beleggingsproducten 
toegepast kunnen worden.  

- Minigrafieken: Kleine minder ruimte innemende grafieken die slechts de recente koersontwikkelingen 
laten zien zonder tekenmogelijkheden, maar wel met de mogelijkheid om deze voor meerdere 
beleggingsproducten tegelijkertijd te openen.   

Tevens is er mogelijkheid om wensen mee te nemen in toekomstige releases. Daarom horen wij 

graag van u uw wensen en opmerkingen. U kunt deze telefonisch melden bij onze Mijn 

Dealingroom Servicedesk (contactgegevens zie het Voorwoord), maar deze kan u ook via email 

cc.mijndealingroom@nl.abnamro.com naar ons sturen.   
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3 Quick Start Guide / Begrippen 
 

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste zaken om snel aan de slag te gaan. U maakt 

kennis met de belangrijkste onderdelen van Mijn Dealingroom. 

 
3.1 Werkruimtes, pagina’s, schermen en lijsten 

U kunt Mijn Dealingroom tot in detail aanpassen aan uw wensen. Daarom is het goed te weten uit 

welke ‘bouwblokken’ Mijn Dealingroom bestaat en hoe deze in elkaar passen. De schermen 

(hoofdstuk 4) zijn de belangrijkste bouwblokken. Alle schermen bevatten eigen inhoud, bij 

voorbeeld koersen, lijsten of markten. Een pagina (hoofdstuk 5) is kant-en-klaar samengesteld 

uit verschillende schermen. Een werkruimte (hoofdstuk 7) is de plaats waar u uw eigen, 

persoonlijke werkruimte opbouwt uit een of meer schermen of pagina’s. 

 
 

3.2 Inloggen 

1. U logt in op ABN AMRO Internet Bankieren zoals u dat gewend bent met uw e.dentifier. U 

heeft voor Mijn Dealingroom geen aparte inloggegevens nodig. Maakt u gebruik van een 

e.dentifier die via USB is aangesloten op uw computer, waardoor u zelf geen 

responsecode hoeft in te voeren? Koppel deze los voordat u inlogt op Internet Bankieren; 

Mijn Dealingroom vereist namelijk dat u zelf de response code van de e.dentifier invoert. 

2. Ga naar het overzicht van uw beleggingsrekening.  
3. Als u een beleggingsvorm heeft waarvoor Mijn Dealingroom beschikbaar is staat er een link “Mijn 

Dealingroom”. Hier kunt u op klikken. 

  
4. Mijn Dealingroom wordt nu opgestart in uw browser. 

5. Ga naar Mijn Dealingroom. 

 

Let op / Voorkom afbreken van uw Mijn Dealingroom sessie:  

Klik niet op de “Terug”-knop van uw browser of sluit het tabblad van Mijn Dealingroom niet. In dat 

geval sluit Mijn Dealingroom om veiligheidsredenen af. Ook als u in het tabblad van Mijn 

Dealingroom via uw favorietenbalk naar een andere website navigeert of als u middels F5 uw 

browser ververst sluit uw sessie af. Tevens kan het voorkomen als uw laptop in de slaapstand 

gaat dat uw sessie afgebroken wordt. 

Het gebruik van de functietoets F11 vergroot uw scherm en zorgt er voor dat de betreffende 

knoppen van uw browser uit beeld zijn. Dit voorkomt dat u per ongeluk op een sluitingsknop 

toetst.  
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3.3 Werkruimtes en Snel zoeken 

Er zijn 5 werkruimtes beschikbaar, die u naar eigen wens kunt inrichten. Logt u in, dan wordt 

werkruimte 1 automatisch geopend. Gebruikt u Mijn Dealingroom voor het eerst? Dan is de 

Marktoverzichtspagina getoond in werkruimte 1. Deze standaardpagina kunt u niet aanpassen. U 

kunt de pagina wel uit de werkruimte verwijderen. Deze kunt u eventueel later ook weer 

toevoegen in één van uw werkruimtes via het Hoofdmenu. 

De werkruimtes 2 tot en met 5 zijn in eerste instantie leeg. Is een werkruimte leeg? Dan verschijnt het 
Startmenu (zie 3.7) van waaruit u verschillende overzichtspagina’s kunt openen. U kunt er voor kiezen het 
Startmenu te negeren en in plaats daarvan zelf uw werkruimte op te bouwen met individuele lijsten en 
schermen.  

Met Snel Zoeken kunt u direct een beleggingsproduct zoeken. Uit de getoonde resultaten kunt u een 
beleggingsproduct selecteren en daarvoor het gewenste scherm openen om in de werkruimte te plaatsen. 
 
 

 

 

 

  

Meer informatie 

Schermen – hoofdstuk 4 

Werkruimtes – hoofdstuk 7 

Snel Zoeken - hoofdstuk 9 
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3.4 Titelbalk 

De titelbalk bevat toegang tot het hoofdmenu, uw werkruimtes, de X-ray functie, het 

meldingenscherm, de zoekfunctie en het Persoonlijk menu. Tevens worden de huidige datum 

en tijd getoond en de voorgaande keer dat u ingelogd was. 

 

 
De titelbalk heeft deze onderdelen: 
 

 
Onderdeel Meer informatie 

 

 

Opent het Hoofdmenu. Hoofdstuk 3.8 

 

 

Uw werkruimtes Hoofdstuk 7 

 

 

Zoom Hoofdstuk 7.6 

 

Start. Toegang tot de startpagina’s. Hoofdstuk 3.7 

 

X-Ray Hoofdstuk 10 

 

 

Meldingen Zie hieronder 

 

 

Versneld ordersessie Hoofdstuk 15.3 

 

 

Snel zoeken Hoofdstuk 9 

 

 

Datum en Tijd Hoofdstuk 3.8.5.1.3 

voor instellingen 

 

Persoonlijk menu Hoofdstuk 12 

 

3.5 Meldingen 

Klikt u op de Meldingen knop  dan krijgt u een overzicht van meldingen die voor u als Mijn 

Dealingroom gebruiker relevant zijn. Deze knop licht op als er één of meerdere meldingen zijn die 

u nog niet gelezen heeft. Bij meldingen kunt u denken aan storingsmeldingen, het gesloten zijn 

van beurzen of informatie over een nieuwe release zoals in het voorbeeld hieronder. 

 



Handleiding Mijn Dealingroom 

11 

59 

 

 

3.6 Zoom 

 

In de titelbalk ziet u het zoomsymbool. Hiermee kunt u in- of uitzoomen om bijvoorbeeld een 

complete lijst met de inhoud van tientallen beleggingsproducten in één keer op uw scherm te 

zien. Deze functionaliteit is overigens ook in de meeste browsers aanwezig waarmee u met 

behulp van ctrl+ of ctrl- (op uw toetsenbord de ctrl-knop en de + of - knop tegelijk indrukken) in- of 

uitzoomt. Als u dit combineert met het gebruik van de functietoets F11 op uw toetsenbord, die de 

boven en onderbalk van uw browser onderdrukt, kunt u een volledig overzicht krijgen.  

Opmerking: bij sommige browsers zoals Google Chrome kunnen de letters afhankelijk van uw 

videokaart in uw PC wazig worden. In dat geval kunt u beter de ctrl-en ctrl+ faciliteit van de 

browser zelf gebruiken in plaats van de zoomknop in de titelbalk.  

 

3.7 Startmenu 

Vanuit de titelbalk kunt u met het icoon   het startmenu opstarten.  

 

Dit menu verschijnt ook automatisch als uw werkruimte (nog) leeg is. Hiervandaan kunt u één van 

de gedefinieerde startpagina’s in uw werkruimte plaatsen. Dit is met name om uw eerste 

kennismaking met Mijn Dealingroom te vergemakkelijken. De startpagina’s geven namelijk 

toegang tot de meest gebruikte informatie. Als u wat meer ervaren bent kunt u zelf uw werkruimte 

naar eigen inzicht en behoefte invullen. Daarvoor zijn deze handleiding en de quick reference 

cards beschikbaar om u daarbij op weg te helpen.   
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3.8 Hoofdmenu 

In de linker bovenhoek vindt u het Hoofdmenu. 

 

 

Het Hoofdmenu heeft deze onderdelen: 
 

 Onderdeel Meer informatie 

 

 
Beschikbare schermen Hoofdstuk 4 

 

 
Beleggingsrekening & Lijsten Hoofdstuk 3.8.2 

 

 
Overzichten Hoofdstuk 3.8.4 

 

 
Instellingen Hoofdstuk 3.8.5 

 

 
Ondersteuning Hoofdstuk 3.8.6 

 

Handige links Hoofdstuk 3.8.7 

 

 
Over Hoofdstuk 3.8.8 

 

 
Uitloggen Hoofdstuk 3.8.9 
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3.8.1 Beschikbare schermen 

Het onderdeel Beschikbare schermen geeft toegang tot alle schermen waarmee u 

werkruimtes kunt inrichten. Indien u kiest voor het toevoegen van een scherm komt deze 

terecht in de op dat moment actieve werkruimte. 

 

3.8.2 Beleggingsrekening & Lijsten 

Het menu-onderdeel Beleggingsrekening & Lijsten geeft toegang tot uw 

beleggingsrekening(en), schaduwportefeuilles en uw watchlists.  

 

 

• Beleggingsrekening toont uw beleggingsrekening(en). Als uw beleggingsrekening leeg is 

krijgt u de melding ‘Uw beleggingsrekening bevat geen posities.’ 

• Schaduwportefeuille is een overzicht van alle door u opgeslagen schaduwportefeuilles. 

Een uitgebreide beschrijving vindt u in hoofdstuk 17 

• Watchlist is een overzicht van alle door u opgeslagen watchlists. U kunt deze 

watchlists toevoegen aan de geopende werkruimte door erop te klikken. U kunt een 

watchlist verwijderen door op de prullenbak te klikken. Er is een 

sorteermogelijkheid op de naam of de laatste mutatiedatum van de lijst. 
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3.8.3 Voorgedefinieerde lijsten 

Het menu-onderdeel Voorgedefinieerde lijsten geeft toegang tot een aantal algemene lijsten 

van o.a. landen, valuta, grondstoffen. Die kunt u als lijst op uw werkruimte openen en eventueel 

gebruiken als basis om uw eigen watchlist te maken. U kunt hier filteren op groep of naam via 

de menu’s.  

 

3.8.4 Overzichten 

In Mijn Dealingroom maakt u uw persoonlijke werkruimtes, door verschillende schermen en/of 

pagina’s in een werkruimte te plaatsen. Bij Overzichten vindt u door ons ‘kant en klaar’ 

gemaakte pagina’s die u kunt gebruiken voor de opbouw van uw werkruimte. Voorbeeld 

daarvan is de pagina “Marktoverzicht” met als onderdelen een lijst met indices, nieuws, een 

grafiek en een lijst van aandelen in een index. (zie Hoofdstuk 5.5). Een pagina kunt u qua 

opbouw niet wijzigen. 

 

  

Meer informatie 

Watchlists - hoofdstuk 8.2 

Schaduwportefeuille - hoofdstuk 17 
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3.8.5 Instellingen 

Met het menu-onderdeel Instellingen kunt u de werkruimtes, schermen en pagina’s naar uw 

persoonlijke voorkeur inrichten. 

Er zijn 3 categorieën instellingen: 

1. Algemeen (3.8.5.1) 
 

2. Schermen (3.8.5.2) 

3. Abonnement Mijn Dealingroom (3.8.5.3) 
 

 

3.8.5.1 Algemeen 

De Algemene instellingen gelden voor alle onderdelen van Mijn Dealingroom. Ga naar 

Instellingen > Algemeen. 

 
 
3.8.5.1.1 Taal en tijdzone 

• Taal: 

Met de optie Taal stelt u de taal van de applicatie in. In de huidige versie worden de talen 

Nederlands en Engels ondersteund. 

• Tijdzone: 

Met de optie Tijdzone stelt u de tijdzone van de applicatie in. Werkt u in Nederland, kies dan 

voor Europe/Amsterdam. 
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3.8.5.1.2 Toegankelijkheid 

• Kleurenschema: 

Met de optie Kleurenschema stelt u een donker of licht kleurenschema in. 

• Kleurinstelling Performance / Kleurenblindheid: 

Met de optie Kleurinstelling Performance stelt u in of de koersresultaten groen/rood of 

geel/blauw worden weergegeven. 

• Beheer flitsen: 

Met de optie Beheer flitsen stelt u in of de tekst zelf of de achtergrond bij een koersmutatie 

oplicht. 

 
3.8.5.1.3 Datum- & Numerieke formaten 

• Notatie data 

Met de optie Datumformaat stelt u de datumnotatie voor de applicatie in. U kunt kiezen uit 

korte of lange notatie. 

• Tijdformaat: 

Met de optie Tijdformaat stelt u de tijdnotatie voor de applicatie in. U kunt kiezen uit een 24-

uursklok of een 12-uursklok met AM/PM. 

• Getalformaat 

Met de optie Getalformaat stelt u het scheidingsteken voor duizendtallen en het 

decimaalteken in getallen in. 

 
3.8.5.1.4 Beleggingsrekening 

Met de optie Standaard beleggingsrekening selecteert u de beleggingsrekening die u als 

standaard wilt openen. Dit heeft effect in uw Persoonlijke menu en bij het plaatsen van een 

order. 

 
3.8.5.1.5 Schermen 

Selecteer de informatie die getoond wordt in de koptekst van de verschillende schermen. 
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3.8.5.2 Schermen 

Hier kunt u uw persoonlijke voorkeur voor alle schermen van Mijn Dealingroom vastleggen. 

Ga naar Instellingen > Schermen. 
 

Via Instellingen > Schermen kunt u deze schermen instellen: 

• Alle Markten 

• Grafiek 

• Index-samenstelling 

• Kerncijfers - Index 

• Lijst 

• Optiematrix 

• Nieuws 

• Schaduwportefeuille 

Het wijzigen van een instelling heeft geen gevolgen voor schermen die al openstaan. Deze 

mogelijkheid van instellen is een andere toegangsmogelijkheid tot dezelfde instellingen die u via  

Beschikbare schermen > Instellen (3.8.1) kan bereiken. 

 

 
 
 
3.8.5.2.1 Alle markten 

• Standaard sorteren 

 Sorteer op: 

• Gemiddeld volume in de afgelopen maand (aflopend); 

• Beursnaam (A-Z). 

 

• Paginagrootte 

Kies de standaard paginagrootte. Dit bepaalt hoeveel beleggingsproducten per pagina 

worden getoond in het scherm Alle Markten. 

Voorbeeld: U heeft voor een bepaald financieel beleggingsproduct toegang tot 30 markten 

(beurzen). U kiest paginaomvang = 15. Dan worden die beleggingsproducten in het scherm Alle 

Markten over 2 pagina's verspreid. 

 
3.8.5.2.2 Grafiek 

• Vergelijk instrument 

Kies het instrument dat ter vergelijking wordt gebruikt in de analyses. 

• Grafiektype 

Kies het grafiektype waarmee de grafiek standaard opent. 
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3.8.5.2.3 Index-samenstelling 

• Index tonen  

Kies of de index: 

o Altijd als eerste rij wordt getoond; 

o Alfabetisch op naam gesorteerd wordt binnen de lijst; 

o Helemaal niet zichtbaar is. 

• Paginagrootte 

Kies de standaard paginaomvang. Dit bepaalt hoeveel beleggingsproducten per pagina 

worden getoond in het scherm Index-samenstelling. 

Voorbeeld: Een index heeft 30 bestanddelen. U kiest paginaomvang = 15. Dan worden de 

bestanddelen in het scherm Index-samenstelling over 2 pagina's verspreid. 

 
 
3.8.5.2.4 Lijst 

• Paginagrootte 

Kies de standaard paginagrootte. Dit bepaalt het aantal beleggingsproducten dat per pagina 

wordt getoond in het Lijst-scherm. 

Voorbeeld: Er staan 200 beleggingsproducten in een Lijst-scherm. U kiest paginaomvang = 50. Dan worden 
die beleggingsproducten in het Lijst-scherm over 4 pagina's verspreid. 

 
3.8.5.2.5 Optiematrix 
De Optiematrix is een betere manier om opties weer te geven in plaats van het Snel zoeken 

scherm. Hier kunt u het scherm instellen per strategie hoeveel rijen optieseries u initieel 

tegelijk wil zien. 

 

 
3.8.5.2.6 Nieuws 

• Positionering 

Kies of u de headlines links of rechts op de Nieuws pagina wilt laten weergeven.  

 

3.8.5.2.7 Schaduwportefeuille 

• Standaard valuta 
Kies de valuta waarin u uw schaduwportefeuilles standaard uitgedrukt wil zien. 

 

 

  



Handleiding Mijn Dealingroom 

19 

59 

 

 

3.8.5.3 Abonnement Mijn Dealingroom 

Iedere beurs vraagt voor het gebruik van hun (actuele) koersen geld. Hierbij maken ze 

onderscheid tussen particulier en professioneel gebruik en hun tarieven zijn op basis van 

gebruik in een kalendermaand. Om dit administratief correct te regelen moet u een abonnement 

afsluiten waarin u verklaart particulier gebruiker te zijn en waarbij u aangeeft van welke beurzen 

u koersen wenst te zien. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Op deze eventuele kosten 

wordt u gewezen bij het aan gaan van uw abonnement. Mijn Dealingroom is niet beschikbaar 

voor professioneel/zakelijk gebruik.   

Bij deze menukeuze kunt u uw abonnementsvorm van Mijn Dealingroom vastleggen en/of 

wijzigen. Voordat u  Mijn Dealingroom de eerste keer in gebruik neemt, heeft u dit scherm 

doorlopen. Wilt u uw abonnement wijzigen; bijvoorbeeld de koerskwaliteit (realtime of vertraagd) 

veranderen; dan klikt u op ‘Naar de abonnementsschermen’. Tijdens dit proces wordt Mijn 

Dealingroom afgesloten. Na het doorlopen van de abonnementsschermen wordt Mijn 

Dealingroom opnieuw opgestart in overeenstemming met uw nieuwe overeenkomst.  

Opmerking: bij het stoppen van een abonnement gaat dit in met ingang van de 1e dag van de 

komende maand. Dat betekent dat u die opzegging niet gelijk terugziet in de getoonde kwaliteit 

data in Mijn Dealingroom. 
 

 

U doorloopt in het abonnementsproces 3 stappen. 

 
1. U kiest of u alleen het standaardpakket wilt, of ook een extra abonnement wilt voor 

realtime streaming koersen van overige beurzen. Aan realtime streaming koersen kunnen 

extra kosten aan verbonden zijn. Bevestig uw keuze met ‘Akkoord en doorgaan’. 

 

2. U geeft op het scherm ‘Uw gegevens’ de gevraagde persoonlijke informatie en 

beroepsgegevens. Bevestig de gegevens met ‘Toestemmingsverklaring’. Indien 

u kiest voor realtime Amerikaanse Beurzen is onze dataleverancier, Factset 

Digital Solutions GmbH, verplicht uw manier van gebruik te rapporteren aan de 
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beurzen. Hiervoor is een aantal werkgever- en beroepsgegevens van u nodig 

om te bepalen of u de koersdata niet als professional gebruikt. Voor 

professioneel gebruik van koersen hanteren de beurzen namelijk dermate hoge 

tarieven dat we Mijn Dealingroom alleen beschikbaar stellen voor particulier 

gebruik. U moet in het aanvraagproces namelijk ook verklaren dat u de 

gegevens alleen als particuliere persoon gebruikt.  

 

    
 

3. Bevestig uw registratie als gebruiker van Mijn Dealingroom. 
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3.8.6 Ondersteuning 

Bij Ondersteuning kunt u meer informatie vinden over de werking van Mijn Dealingroom. U vindt 

er deze handleiding en andere documentatie. We raden u aan om de Quick Reference Cards te 

gebruiken voor een overzicht van de beschikbare functionaliteit. Ook kunt u hier de introductie 

die u bij de eerste keer starten van Mijn Dealingroom doorlopen heeft, nogmaals bekijken. 

 
3.8.7 Handige links 

Hier vindt u een verzameling links naar websites die voor u interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor meer 
informatie over Turbo’s en Boosters is hier de link naar BNP Paribas beschikbaar. 

 

3.8.8 Over 

De sectie Over toont basisinformatie over Mijn Dealingroom, zoals de versie en onze 

leverancier (Factset Digital Solutions GmbH). 

 

3.8.9 Uitloggen 

Via Uitloggen kunt u uitloggen uit Mijn Dealingroom. 

  



Handleiding Mijn Dealingroom 

22 

59 

 

 

4 Schermen 
 

4.1 Schermheader 
 

 
De schermheader bevat deze onderdelen: 
 

 Onderdeel Meer informatie 
 

 
Hoofdmenu  Hoofdstuk 3.8 

 

 
Schermtitel De schermtitel geeft het type scherm weer 

(bijvoorbeeld Lijst). 

Wanneer het scherm één beleggingsproduct 

bevat, bestaat de titel uit de naam van het 

beleggingsproduct en het type scherm. 

 

 

Broadcast-icoontje Hoofdstuk 18 

 

 

Volledig scherm / 

Verkleinen scherm 

 

 

 
Zoeken Hoofdstuk 9 

 

 
Scherm sluiten  

 

 

Kopiëren naar kladblok Op vele plaatsen ziet u dit icoon waarmee u het 
betreffende gegeven naar uw kladblok kunt 
kopiëren. 

 

4.2 Scherm verplaatsen 

U kunt een scherm horizontaal of verticaal verplaatsen. Ga met de cursor op de schermheader 

staan en versleep het scherm. U kunt het scherm ook met uw toetsenbord verplaatsen (zie 

4.4). 

 

4.3 Formaat scherm aanpassen 

Met de functie Volledig scherm (zie hierboven) maakt u een scherm beeldvullend. U kunt een 

scherm ook groter of kleiner maken. Ga met de cursor op een rand of hoek van het scherm 

staan. De cursor verandert in een dubbele pijl en u kunt de rand of hoek van het scherm 

verslepen. U kunt dit ook doen met uw toetsenbord (zie 4.4). 
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4.4 Gebruik toetsenbord voor schermen 

Met behulp van uw toetsenbord kunt u acties voor uw scherm initiëren en uitvoeren. Middels de 

<Tab> kunt u over de verschillende velden binnen uw scherm bewegen. De toets combinatie 

<Shift><Tab> is de omgekeerde richting. 

Het actieve veld licht op met een okerkleurig kader.  Met behulp van uw pijltjestoetsen kunt 

u van boven naar beneden (of links en rechts) over de verschillende velden bewegen. Met 

behulp van <Enter> kunt u de keuze bevestigen.  

In onderstaand voorbeeld is er met de <Tab> en pijltjestoetsen gepositioneerd op het snelmenu 

van ABN AMRO. Met behulp van <Enter> is het snelmenu geopend. Nogmaals een <Enter>  na 

positionering met de pijltjestoetsen open het kerncijfers scherm. 

  

 

Toetsenbord gebruik om uw scherm te vergroten/verkleinen en verplaatsen. 

In de titelbalk van het scherm bevindt zich een icoon, die u kan bereiken met (<Shift>)<Tab> 

waarmee u het scherm kan besturen. Als u dit icoon activeert met <Enter> kunt u vervolgens uw 

scherm met behulp van de pijltjestoetsen naar boven, beneden, links of rechts binnen uw 

werkruimte bewegen. <Ctrl> in combinatie met de pijltjestesten vergroot of verkleind uw scherm. 
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4.5 Koers-scherm 

Het Koers-scherm toont streaminggegevens: 

• Koersinformatie 

• Referentiegegevens 

• Historische gegevens 

• Kerncijfers 

Deze informatie wordt getoond in een sjabloon dat specifiek is voor de beleggingscategorie 

van het beleggingsproduct.  

  

Voor obligaties, certificaten en opties kunt u meer gegevens vinden in Kerncijfers (zie 

hoofdstuk 6.12). 

 

U kunt het scherm openen vanuit de Beschikbare schermen of vanuit een ander scherm of 

pagina. (Zie hoofdstukken 3.8.1 en 4.1) 

 

Acties: 

• U haalt de koersnotering van een beleggingsproduct 

op via een zoekactie, door een  beleggingsproduct in 

het scherm te slepen of door het broadcasten van een 

beleggingsproduct. 

• U kiest een andere markt (beurs) met het pijltje rechts 

van de actuele markt. U opent een menu. De markten 

staan op alfabetische volgorde. De actueel getoonde 

markt is oplichtend.  
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4.6 Lijst-scherm 

Het Lijst-scherm is standaard leeg. U kunt de lijst vullen met beleggingsproducten via een 

zoekactie of door een beleggingsproduct uit een ander het scherm naar de lijst te slepen. U kunt 

uw eigen kolommen definiëren via het menu in de linkerbovenhoek van het scherm of via de knop 

die getoond wordt in het uitklapmenu. Het uitklapmenu opent u via het bovenste rode omkaderde 

pijltje.  

 

U kunt het scherm openen vanuit de Beschikbare schermen of vanuit een ander scherm of 

pagina. (Zie hoofdstuk 3.8.1 en 4.1) 

 
Acties: 

• U haalt de notering van een beleggingsproduct op via een zoekactie, door een 

beleggingsproduct in het scherm te slepen of door het broadcasten van een 

beleggingsproduct.  

• U kunt schakelen tussen vaste kolomsjablonen, zogenaamde views, via het onderste rode omkaderde 
pijltje in bovenstaand schermvoorbeeld: 

o KOERS 

Belangrijke noteringsgegevens zoals Laatste, verschil met vorige dag, Verschil in %. 

o KOERS BIED / LAAT 

Bied/laatsjabloon met o.a. de velden Bied, Laat, Bied aantal, Laat aantal, 

Spread absoluut. 

o REND. KORT 

Informatie over relatieve koersresultaten over een korte periode (tot 1 jaar). 

o REND. LANG 

Informatie over relatieve koersresultaten over een lange periode (tot 10 jaar). 

o FUNDAMENTELE GEGEVENS 

Velden met belangrijke basisgegevens zoals Type, Land, ISIN, Ticker, Beurs. 

o GEPERSONALISEERD 

Als u een eigen kolomindeling gedefinieerd heeft is deze keuze ook aanwezig in de mogelijke 
views.  
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U kunt ook uw eigen kolommen definiëren via het menu in de linkerbovenhoek en de keuze 
“Kolommen definiëren” of via de knop in het uitklapmenu. 

  

U kunt kolommen in uw lijst toevoegen door het veld naar rechts te slepen of het veld in de 

linker kolom te selecteren gevolgd door een <Enter>. Door een veld te verslepen in de 

rechterkolom kunt u de volgorde van de te tonen velden wijzigen. U kunt een veld 

verwijderen door deze te selecteren met de muis in de rechterkolom en deze naar links te 

slepen of door middel van de <delete> knop van uw toetsenbord. 

Weet u de naam van het veld dat u wil toevoegen dan kunt u de beginletters invoeren in 

het veld “Beschikbare velden”. Dan worden de velden getoond die aan uw invoer voldoen 

en kunt u ze sneller selecteren. 

  

• U kunt instellen hoeveel beleggingsproducten per pagina getoond worden (scherm 

specifieke instellingen 3.8.5.2.4). Bevat een lijst-scherm meer beleggingsproducten dan 

er op één pagina kunnen worden vermeld? Dan worden meerdere pagina's getoond. 

Met de pagina-navigatie onderaan het scherm kunt u tussen pagina’s schakelen of het 

aantal beleggingsproducten per pagina opnieuw instellen. 

  
• U kunt binnen het Lijst-scherm beleggingsproducten sorteren (zie 4.6.1). 

• U kunt een beleggingsproduct uit een Lijst-scherm verwijderen door op de 3 puntjes aan de 

linkerkant van de regel te klikken. Dan opent een menu waar u de keuze verwijderen kunt 

selecteren. Voorbeeld: wanneer u in het volgende voorbeeld op de knop Verwijder klikt, 

verwijdert u de rij van ABN AMRO BANK CT. 
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• U kunt de noteringen binnen een Lijst-scherm als Watchlist bewaren via het schermmenu 

en de keuze “Bewaar lijst”. Daarmee kunt u uw persoonlijke lijst bewaren of invoegen in 

een andere werkruimte. 

 

• Via Beeld bereikbaar via het uitklapmenu kunt u de layout en functie van het scherm 

wijzigen. Standaard wordt uw lijst in een lijstvorm getoond. Wijzigt u de layout naar 

Nieuws dan verandert het scherm naar een nieuwscherm die alleen het nieuws laat zien 

van toepassing op de inhoud van uw lijst. Kiest u voor Best/Minst Presterend dan worden 

de best en minst presterende beleggingsproducten uit uw lijst getoond (zie 4.15). Kiest u 

voor heatmap dan wordt de heatmap getoond (zie 4.16).  

 
 

4.6.1 Sorteren binnen een lijstscherm 

De inhoud van een kolom in een Lijst-scherm kunt u de sortering wijzigen met het pijltje 

naast de kolomtitel, die verschijnt als u met uw muis over de kolomtitel beweegt. 

 

Standaard is de lijst gesorteerd op de naam van de beleggingsproducten. Kiest u een andere 

sortering, dan geldt dat voor alle pagina’s die het Lijst-scherm bevat. 
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4.7 Index-samenstelling-scherm 

Het Index-samenstelling-scherm is een specifieke toepassing van het Lijst-scherm. Het toont: 

• de index (als dit is ingesteld, zie 3.8.5.2.3); 

• de aandelen die deel uitmaken van die index 
 

 
 

U kunt het scherm openen vanuit de Beschikbare schermen of vanuit een ander scherm of 

pagina.  

 
Acties: 

• U kunt de index definiëren via een zoekactie, door slepen en neerzetten van 

een index of broadcasten. 

• U kunt schakelen tussen vaste kolomsjablonen via het uitklapmenu en kolommen definiëren. Hoe u dit 
doet is in de voorgaande Lijst-scherm paragraaf beschreven: 

 

• U kunt bij de scherm specifieke instellingen kiezen of de index altijd als eerste rij wordt 

getoond, wordt geselecteerd uit de lijst (standaard alfabetisch) of helemaal niet zichtbaar 

is. 
 

 
 
 
 

  

Meer informatie 
 
Instellingen voor het Index-samenstelling-scherm - hoofdstuk 3.8.5.2.3 
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4.8 Alle Markten-scherm 

Het Alle Markten-scherm is een specifieke toepassing van het Lijst-scherm. Het toont alle 

beurzen waar het beleggingsproduct wordt verhandeld of genoteerd staat en waar u toegang toe 

heeft. 

Het kolomsjabloon van het Alle Markten-scherm kunt u niet wijzigen.  

  

U kunt het scherm openen vanuit de Beschikbare schermen of vanuit een ander scherm of 

pagina. 

 

Acties: 

• U kunt het beleggingsproduct definiëren via een zoekactie, door het 

beleggingsproduct in het scherm te slepen of door te broadcasten. 

• U kunt sorteren op alle velden die voorzien zijn van pijltjes naast de veldnaam die 

verschijnen als u met uw muis over de kolomtitel beweegt. 

• U kunt het aantal beleggingsproducten per pagina instellen (scherm specifieke 

instellingen). 
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4.9 Grafiekscherm 

Voor een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden van dit scherm en dan met name de 

technische analyse mogelijkheden is een aparte handleiding beschikbaar. Deze kunt u vinden 

onder “ondersteuning” in het Hoofdmenu. Hieronder vindt u beknopt de belangrijkste 

functionaliteit van het grafiekscherm.  

Het Grafiekscherm, met intradag- en historische grafieken, kan worden gebruikt voor een 

technische analyse. 

  

U kunt het scherm openen vanuit de Beschikbare schermen of vanuit een ander scherm of 

pagina. (zie hoofdstukken 3.8.1 en 4.1). 

Het Grafiekscherm ondersteunt (zie ook aparte handleiding): 

• > 25 indicatoren; 

• 14 grafieksoorten; 

• > 30 mogelijkheden om te tekenen of markeringen te maken; 

• 10 benchmarks; 

• Max. 10 dagen intradag geschiedenis; 

• Max. 10 jaar geschiedenis (open, hoogste, laagste, slot); 

• Intuïtieve navigatie, in- en uitzoomen, extractie, comprimeren, selecteren van 

tijdvakken en resolutie. 
 

 
Acties: 

• U kunt het beleggingsproduct in dit scherm activeren via een zoekactie of door het 

beleggingsproduct in de bovenste helft van de grafiek te slepen. Sleept u het in de 

onderste helft van de grafiek? Dan voegt u het beleggingsproduct toe als benchmark, 

waarmee u meerdere beleggingsproducten qua koersontwikkeling met elkaar kunt 

vergelijken. U kunt maximaal 10 benchmarks toevoegen. 

• U kunt het hoofdinstrument ook definiëren door te broadcasten. 
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Het grafiekscherm heeft deze onderdelen: 
 

 Onderdeel Meer informatie 
 

 De grafiekperiode selecteren  

 

 
Een interval kiezen  

 

 
Broadcast Hoofdstuk 18 

 

 
Een indicator toevoegen aan de grafiek Zie uitleg onder deze tabel 

 

 
Stijl en voorkeuren instellen  

 

 

Mouse-over koersinformatie 

activeren 

 

 

 
Mouse-over met koersinformatie in 

andere weergave 

 

 

 Om nieuws headlines, splitsingen en 

dividenddata zichtbaar te maken 

 

 

 
Snel zoeken Hoofdstuk 9 

 

Activeert de tekentools Zie uitleg onder deze tabel 

 

Tekentools 

Als u de tekentools activeert verschijnt in het linker gedeelte van het scherm de keuze “Selecteer 

tool”. Hiermee heeft u zeer veel tools beschikbaar om zelf uw technische analyses te doen. Uw 

tekeningen worden per beleggingsproduct bewaard en worden de volgende keer dat u de grafiek 

voor dit beleggingsproduct opent weer getoond. 

Vanwege het feit dat vrijwel alle literatuur over technische analyse in het Engels gesteld is 

hebben wij bewust de terminologie van alle indicatoren niet vertaald. Dat maakt het voor u 

makkelijker om meer informatie te zoeken met de gebruikte termen. 

 



Handleiding Mijn Dealingroom 

32 

59 

 

 

Indicatoren 
 

Bij een aantal indicatoren kunt u zelf de parameters instellen als u deze toevoegt.  In onderstaand voorbeeld 
met een moving average kunt u zelf bijvoorbeeld de periode instellen of een andere kleur voor de lijn kiezen.  
Wilt u een indicator verwijderen dan kunt u dat doen middels het kruisje of door de indicator/lijn met uw muis 
aan te klikken en op de verwijderknop (Delete) van uw toetsenbord te drukken. 
 

 

  

Meer informatie 

Aparte Handleiding “Grafiek en technische Analyse” -  deze kunt u vinden onder  
Ondersteuning in het Hoofdmenu. 



Handleiding Mijn Dealingroom 

33 

59 

 

 

4.10 Nieuws Headlines-scherm 
 

Het Nieuws Headlines-scherm toont alle nieuwsberichten, of nieuwsberichten die gefilterd zijn 

voor een specifiek beleggingsproduct, trefwoorden of periode. 

 
U kunt het scherm openen vanuit de Beschikbare schermen. Ook kunt u het nieuws filteren. Actieve 

filters worden getoond in de titelbalk en in de bovenkant van het scherm. In onderstaand voorbeeld is 

er gefilterd op het woord “Bank”, het beleggingsproduct “ABN AMRO” en als tijdspanne de dagen in 

december tot en met 3 januari. 

 

 

Filteren en acties: 

• U kunt op een specifiek beleggingsproduct filteren via een zoekactie, door het 

beleggingsproduct in het scherm te verslepen of door te broadcasten. Als u filtert op een 

beleggingsproduct, ziet u de naam van het beleggingsproduct in de schermtitel. 

• Als u het schermmenu opent door te klikken op het pijltje (rood kader in voorbeeldscherm) en 

vervolgens op Pas Nieuwsfilters Aan kunt u filters toevoegen. 

• U kunt 1 of meerdere zoektermen toevoegen en ervoor kiezen om de kopteksten, de 

berichtinhoud of beide te doorzoeken.  

• U kunt een bepaalde periode selecteren via Tijdspanne. Via Bereik is een datum vanaf, een 

tot en met datum of een periode te selecteren door op het agenda icoon te klikken en een dag 

te selecteren. 

          

• Met behulp van het kruisje bij het filter zelf of de knop Verwijder Alles kunt u filters verwijderen.  

• Klik op een nieuwskop om het hele nieuwsbericht in het Nieuwsscherm te openen. U kunt ook 

een nieuwskop naar een Nieuwsscherm slepen. 
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4.10.1 Beschikbare nieuwe artikelen 

Het Nieuws Headlines-scherm wordt om de 30 seconden bijgewerkt. U krijgt een melding hoeveel 

nieuwe artikelen beschikbaar zijn. Ga naar de meest recente nieuwskop door op de melding te 

klikken of door te scrollen in het overzicht. 

 

In geval van een nieuw nieuwsbericht licht aan de bovenzijde een opvallende melding in groen en 

rood op. Zie bovenstaand voorbeeld. Door hier op te klikken worden de nieuwe berichten 

zichtbaar. Er is bewust gekozen om niet automatisch nieuwe berichten te tonen. Het valt namelijk 

minder op dat er een nieuw bericht is en het wordt door velen als storend ervaren dat tijdens het 

lezen van een bericht deze ineens naar beneden wegspringt. 

 
4.11 Nieuwsscherm 

 

Het hele nieuwsbericht verschijnt in het Nieuwsscherm als u op een nieuwskop klikt of als u een 

nieuwskop naar het Nieuwsscherm sleept. 

Is een nieuwsbericht gerelateerd aan een beleggingsproduct? Dan wordt dat 

beleggingsproduct, inclusief de laatste koers, onderin getoond in het Nieuwsscherm. 

 
 

Acties: 

• U kunt in het Nieuwsscherm tekst selecteren en kopiëren. 

• U kunt vanuit het Nieuwsscherm hyperlinks volgen. 

• U krijgt een melding als de hyperlink naar een externe website leidt. Klik op OPEN en de 
externe link wordt geopend in een nieuw tabblad van uw browser. 
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4.12 Times & Sales-scherm 

Het Times & Sales-scherm toont de intradag-geschiedenis van transacties en noteringen voor 

een beleggingsproduct op een geselecteerde handelsdag. 

  

U kunt het scherm openen vanuit de Beschikbare schermen of vanuit een ander scherm of 

pagina. In het Kerncijfers-scherm (hoofdstuk 6) is het Times & Sales-scherm opgenomen op het 

tabblad Koersen & Markten. 

 
Acties: 

• U kunt het beleggingsproduct definiëren via een zoekactie, door het 

beleggingsproduct in het scherm te slepen of door te broadcasten. 

• Kies een andere markt (beurs) uit het menu. Dit roept u op met het pijltje rechts van de 

actuele markt. De actueel getoonde markt staat altijd bovenaan; de andere markten staan 

in alfabetische volgorde. 

• Standaard wordt de huidige handelsdag getoond. U kunt een andere handelsdag 

selecteren uit 10 achterliggende handelsdagen. 

• U kunt de eindtijd op een gekozen dag instellen. Dan worden alle Times & Sales- 

gegevens tot aan die eindtijd opgehaald. U kunt de tijd rechtstreeks invoeren of op het klok-

symbool klikken. 

• Standaard worden de gegevensvelden Datum en tijd, Laatste, Grootte en 

Handelsvolume getoond. U kunt ook de gegevensvelden Bied, Biedgrootte, Laat, 

Laatgrootte selecteren. Gebruik daarvoor het pijltje omlaag / pijltje omhoog rechts 

onder het verversingssymbool. 

         
 

• Het overzicht toont een snapshot van de markt. Ververs de gegevens om de afgelopen seconden te 

zien met het verversings-symbool.   
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4.13 Orderboek-scherm 

Het Orderboek-scherm toont een overzicht van (maximaal 10) huidige bied- en 

laatkoersen en de bijbehorende aantallen voor een beleggingsproduct. De diepte die u 

ziet is afhankelijk van de beurs. Met de huidig beschikbare licenties is alleen voor de 

Euronext markten de diepte van het boek te zien. 

Ook toont het Orderboek-scherm: 

• Kerncijfers van de huidige handelsdag, zoals VWAP (Volume Weighted Average Price / 

Volumegewogen gemiddelde prijs ), Handelsvolume vandaag, Hoogste koers vandaag, 

Laagste koers vandaag, Tijd hoogste koers, Tijd laagste koers; 

• Per koers wordt het totaal aantal stukken bieden en laten getoond en tevens hoeveel verschillende 
orders daar achter zitten. In de bovenbalk wordt de verhouding tussen het totale bied- en laatvolume 
inzichtelijk gemaakt (bied/laat-ratio). 

 

 

U kunt het scherm openen vanuit de Beschikbare schermen of vanuit een ander scherm of 

pagina. (Zie hoofdstuk 3.8.1 en 11.3.1).  
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In de Kerncijfers-pagina (hoofdstuk 6) is het Orderboek opgenomen op het tabblad Koersen & 

Markten. Deze bevat iets minder informatie (geen informatie van de dag) dan het scherm 

Orderboek.  

 
 

Acties: 

• U kunt het beleggingsproduct definiëren via een zoekactie, door het 

beleggingsproduct in het scherm te slepen of door te broadcasten. 

• Kies een andere markt (beurs) uit het menu. Dit roept u op met het pijltje rechts van de 

actuele markt. De markten staan in alfabetische volgorde en de actuele licht op. 
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• Er zijn twee schermen beschikbaar: Orderboek en Marktdiepte. U kunt van scherm 

wisselen via het menu View. 

 

Dit zijn de twee verschillende inzichten: 

 
Orderboek      Marktdiepte 
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4.14 Optiematrix 

Naast de mogelijkheid van het zoeken van opties via “Zoek” (zie hoofdstuk 9) is de Optiematrix de meest 
optimale tool om opties weer te geven. U kunt dit scherm opstarten vanuit elk detailscherm van een 
beleggingsproduct via schermmenu of via het Snelmenu (zie hoofdstuk 11.2). 

                 

 
Vanuit dit scherm kunt u opties kopen of verkopen, of een optiecombinatie (alleen Euronext Amsterdam) 
maken.  

 

Acties 

Om de gewenste optieseries te tonen kiest u: 

• Een beurs (standaard is Euronext); 

• Een klasse; 

• Type; U kunt kiezen voor alleen calls, alleen puts of beide (standaard) 

• Een expiratiedatum; 

• Uitoefenprijs: Het aantal uitoefenprijzen dat u wilt tonen (dit kunt u ook instellen; zie hoofdstuk 
3.8.5.2.5); 
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• Rondom: vul hier het bedrag van de uitoefenprijs in waaromheen opties genoteerd 

staan. De matrix opent standaard rondom de laatste koers van de onderliggende 

waarde. 

• Om te bevestigen: kies OK. 

U ziet in de optiematrix de calls en de puts; voor beide worden bied- en laatkoersen getoond. 

In het midden ziet u de uitoefenprijs. Middels de informatieknop kunt u meer informatie vinden 

over de betreffende optie: 

 

 

 

U kunt ook op een optieserie zelf klikken. Dan opent de Kerncijfers pagina van die optie met alle 

detailgegevens (zie hoofdstuk 6). 

Bij elke opties zijn er aan het begin van de regel de 3 puntjes beschikbaar waarmee u het 

snelmenu opent. 
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Voor een ander overzicht kunt u in de middelste kolom op één gewenste uitoefenprijs klikken. 

Dan verandert het overzicht in een lijst met optieseries met die uitoefenprijs voor de verschillende 

expiratiedata.  

 

          

4.14.1 Order en combinatieorder 

Om een order te plaatsen gebruikt u de orderknop of de keuze uit het snelmenu. 

     

Wilt u opties combineren in een combinatieorder? 

• Sleep de twee opties die u wilt combineren naar de velden bij ‘combinatieorder’. 
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U kunt ook vanuit een ander scherm, bijvoorbeeld uw beleggingsrekening, direct een optieserie in 

de matrix slepen om de onderliggende waarde te wijzigen of in één van de poten van de 

combinatieorder door u muis los te laten boven het betreffende deel van de optiematrix: 

 

Voor een combinatieorder gaat u na selectie van de beide optieseries met ‘Orderinvoer’ naar het 

orderscherm.  

Voor het verdere proces van het plaatsen van een order zie “Order plaatsen” in hoofdstuk 15. 

 

4.15 Best/Minst presterend  

Voor een index kunt u het Best/Minst presterend scherm gebruiken. U ziet daar de beste en minst 

presterende aandelen van de huidige beursdag. Het te tonen aantal (3,5,10) kunt u instellen in 

het schermmenu linksboven. De inhoud en sortering is een snapshot die iedere minuut ververst 

wordt. Het moment van verversen is zichtbaar in de lopende balk direct onder de titelbalk. 
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4.16 Heatmap  

Voor een lijst, index, watchlist, schaduwportefeuille of uw beleggingsrekening kunt u het heatmap 

scherm gebruiken. U ziet daar de prestaties van de aandelen voor de ingestelde periode.  

U kunt via het menu de prestatieperiode aanpassen en de sortering instellen op ticker, oplopend 

of aflopend. De koersen en prestaties worden continu ververst, echter de sortering is een 

snapshot. U kunt eventueel de sortering verversen door opnieuw het scherm op te starten of bijv. 

de sortering te wijzigen. De eerste 100 instrumenten die aan het sorteercriterium voldoen zijn 

zichtbaar.  

 

Als u met uw muis boven een instrument gaat staan krijgt u een pop-up met de Naam, ISIN en 

Ticker te zien. Tevens is het snelmenu met de 3 puntjes beschikbaar bij ieder instrument in uw 

lijst. 
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5 Pagina’s 
Een pagina heeft een vast sjabloon en bestaat uit 1 of meerdere schermen. Dit sjabloon kunt u 

niet veranderen. Deze zijn ontworpen om u makkelijker inzicht te geven in samenhangende 

informatie. Mocht u dergelijke informatie op een andere manier getoond willen zien dan kunt u dit; 

uitgezonderd een aantal deelschermen van de Kerncijfers pagina; middels losse schermen 

binnen een werkruimte zelf ontwerpen.   

Ook de Kerncijfers is een pagina. Vanwege de vele functionaliteit van die pagina wordt deze in  

hoofdstuk 6 apart behandeld. Ook voor de Kerncijfers-pagina is de in dit hoofdstuk 5 beschreven 

werking van toepassing.   

 

5.1 Paginaheader 

 

De paginaheader bevat deze onderdelen: 
 
 

 Onderdeel Meer informatie 

 
Paginamenu Hiervandaan kunt u andere schermen of 

acties starten.  

 Paginatitel Bestaat uit naam beleggingsproduct (alleen 
bij één beleggingsproduct op de pagina) + 
paginatype. 

 gevuld:   Broadcast-symbool Hoofdstuk 18 

 
Volledig scherm U kunt schakelen naar een volledig 

scherm. 

 
Zoeken Hoofdstuk 9 

 
Pagina sluiten  

 
 

5.2 Formaat pagina aanpassen 

Met de functie Volledig scherm (zie hierboven) maakt u een pagina beeldvullend. U kunt een 

pagina ook groter of kleiner maken. Ga met de cursor op een rand of hoek van de pagina staan. 

De cursor verandert in een dubbele pijl en u kunt de rand of hoek van de pagina verslepen. 

 
5.3 Pagina verplaatsen 

U kunt een pagina horizontaal of verticaal verplaatsen. Ga met de cursor op de pagina header 

staan. De cursor verandert in een vier-punten cursor  en versleep de pagina. 
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5.4 Pagina opstarten 

U kunt de pagina’s vinden onder het hoofdmenu onder Overzichten en van daaruit op uw 

actieve werkblad plaatsen. 

 

 
5.5 Marktoverzicht-pagina’s 

Er zijn een aantal marktoverzichtspagina’s beschikbaar. Deze kunt u bereiken via het Startmenu 

(hoofdstuk 3.7) of vanuit Overzichten. (hoofdstuk 3.8.4). 

Er zijn verschillende pagina’s samengesteld met ieder zijn eigen layout. De Marktoverzicht-

pagina’s geven een compleet overzicht van de belangrijkste indices met de bijbehorende index-

samenstelling, uw beleggingsrekening en overige producten (zoals futures, valuta en 

olie/grondstoffen), grafieken en nieuwsvoorziening. De Marktoverzicht-pagina biedt een kant-en-

klaar overzicht waarmee u direct de belangrijkste functies kunt uitvoeren. 

Een alternatief voor deze pagina is het zelf samenstellen van een werkruimte met losse 

schermen, tot een op maat gemaakt overzicht (zie bijv. Beschikbare schermen (hoofdstuk 3.8.1 

en Broadcast, hoofdstuk 18). 

 

Acties: 

• Toont standaard de grafiek van de AEX en de lijst aandelen in die index. U heeft 

de mogelijkheid om een andere index te kiezen voor de grafiek of voor de lijst 

aandelen in een index.  

 

• Vanuit deze pagina kunt u navigeren naar andere detailschermen van een bepaald 

beleggingsproduct. Door te klikken op een beleggingsproduct opent u de 

Kerncijferspagina (zie hoofdstuk 6). Ook kunt u het Snelmenu  gebruiken om een 

nieuw scherm te openen. Ook kunt u een beleggingsproduct van uit de pagina 

naar een ander scherm binnen dezelfde werkruimte slepen. 
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• Op meerdere plaatsen in de marktoverzicht-pagina’s bevindt zich het symbool . 

Als u hierop klikt opent u bijv. de grafiek of uw beleggingsrekening in een nieuw 

scherm. In dat nieuw geopende scherm is alle uitgebreide functionaliteit voor 

verdere analyses beschikbaar. 

 
 

5.6 Nieuwspagina 

De Nieuwspagina toont de nieuwskoppen en de bijbehorende nieuwsberichten op één 

pagina. 

  

U kunt de pagina openen vanuit de Beschikbare schermen of vanuit een ander scherm of 

pagina. (zie hoofdstukken 3.8.1 en 4.1 ). 

 

Acties: 

• U kunt de nieuwskoppen voor een beleggingsproduct ophalen via een zoekactie, door het 

beleggingsproduct in het scherm te slepen of door te broadcasten. 

• Klik op een nieuwskop om het hele nieuwsbericht te zien. 

• U kunt bij Instellingen kiezen of u de nieuwskoppen links of rechts op de pagina wilt 

zien. (zie hoofdstuk 3.8.5.2.6). 

• Is een nieuwsbericht gerelateerd aan een beleggingsproduct? Dan wordt dat 

beleggingsproduct getoond in het Nieuwsscherm. 
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• U kunt in het Nieuwsscherm tekst selecteren en kopiëren. 

• U kunt in het Nieuwsscherm de hyperlinks in een nieuwsbericht volgen. 

• U krijgt een melding als de hyperlink naar een externe website leidt. Klik op OPEN en de 

externe link wordt geopend in een nieuw tabblad van uw browser. 

 

5.6.1 Filteren op nieuws 

Er zijn uitgebreide filtermogelijkheden op nieuws aanwezig. Zie hiervoor paragraaf 4.10. 
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6 Kerncijfers 
 

De Kerncijfers is een pagina. Wat een pagina is en hoe een pagina werkt zie hoofdstuk 5. De 

Kerncijferspagina wordt hier separaat behandeld vanwege de vele functionaliteit die via deze 

pagina bereikbaar is.  

 

6.1 Kerncijfers-pagina Marktoverzicht-sjabloon 

De Kerncijfers-pagina wordt voor alle beleggingscategorieën gebruikt. Afhankelijk van de 

beleggingscategorie kan de opbouw verschillen.  

De Kerncijferspagina bevat in de kop de identificerende / referentie gegevens van het beleggingsproduct en 
de actuele koersgegevens. Tevens wordt hier de analisten opinie getoond wanneer deze voor het instrument 
beschikbaar is. Door op Aanbeveling te klikken wordt u doorgeleid naar de gedetailleerde fundamentele 
opinie. Onder de header bevindt zich een rij met tabs (en sub tabs) waarachter zich één of meer schermen 
bevinden.  

 

Een aantal van deze schermen onder de (sub)tabs is ook separaat op te starten via het Snelmenu of via het 
menu in de linkerbovenhoek van de pagina. Dat kan soms handig zijn, omdat het losse scherm meer 
functionaliteit biedt dan de versimpelde versie van het scherm in deze pagina. Bijv. het grafiekscherm kunt u 
beter separaat opstarten als u een uitvoerige technische analyse wilt doen. 

Op dit moment zijn de volgende schermen beschikbaar onder de verschillende (sub)tabs: 

 

6.2 Grafiek 

Deze is ook als los scherm beschikbaar (zie 4.9 voor de werking). 
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6.3 Koersen en markten – Alle markten 

Deze is ook als los scherm beschikbaar (zie 4.8 voor de werking)  

 

6.4 Koersen en markten – Times en Sales 

Deze is ook als los scherm beschikbaar (zie 4.12 voor de werking) 

 

 

6.5 Koersen en markten – Historische data – Dividenden en splitsingen 

Hier kunt u dividenden en splitsingen uit het verleden inzien. 
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6.6 Koersen en markten – Orderboek 

Deze is ook als los scherm beschikbaar (zie 4.13 voor de werking) 

 
 

6.7 Nieuws 

U kunt op een nieuwsheadline klikken om de details van het bericht te lezen. De werking hiervan 

is vergelijkbaar met die zoals hiervoor is beschreven voor het losse nieuwsscherm (zie 4.10). 

 
 

6.8 Key figures - Performancecijfers 
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6.9 Bedrijfsinformatie 

Hier kunt u informatie vinden over de kernactiviteiten van een onderneming en welke personen 

het huidige management  vormen. Omdat wij meer ondernemingen  tonen dan alleen 

Nederlandse is deze informatie ingekocht bij een internationale leverancier. Daardoor is de 

betreffende informatie alleen in het Engels beschikbaar. 

U kunt hier een beschrijving vinden van de activiteiten van een onderneming;  

 

de winst en verliescijfers van de afgelopen jaren;  

 

de balans; 
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.  

de analyse; 

 

en de consensus (estimates); 

 

Betekenis cijfer bij aanbevelingen: Elke analistenaanbeveling krijgt een waarde (Koop = 1, 

Overgewicht = 2, Houden = 3, Ondergewicht = 4, Verkoop = 5). Vervolgens worden deze 

gesommeerd en gedeeld door het aantal aanbevelingen. Een beleggingsproduct, waarvan de 
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meerderheid van de analisten een koopaanbeveling geeft, heeft daarmee een laag cijfer. 

De balkjes in de eerste kolom is een visualisatie van de aantallen in de kolommen daarachter van 

de verschillende perioden. Hiermee is de trend gevisualiseerd. 

Overigens kunt u voor een aantal bedrijven die ABN AMRO zelf volgt ook 

omschrijvingen vinden in onze fundamentele opinies. Deze kunt u vinden 

via het schermmenu in de linkerbovenhoek van de meeste schermen.   

 

6.10 Gerelateerd – Turbo’s / Boosters  

Naast de normale zoekfaciliteit (zie hoofdstuk 9) bieden we hier de 

mogelijkheid om makkelijk een Turbo of Booster te selecteren. Het 

assortiment bij ABN AMRO is beperkt tot de uitgever BNP Paribas. U kunt 

kiezen voor een long of short Turbo / Booster, of gebruik maken van de knoppen om een selectie 

te maken van een bepaalde serie Turbo’s / Boosters t.o.v. het knock-out niveau. Tevens kunt u 

middels de headers die voorzien zijn van de dubbele pijltjes de sortering naar wens aanpassen.  

Deze tool werkt identiek voor Turbo’s en Boosters. Het onderscheid kunt u o.a. zien aan de 

naamgeving.   

De details van een Turbo / Booster kunt u vervolgens verder raadplegen door op de regel te 

klikken waarmee voor dat beleggingsproduct een eigen Kerncijfers-pagina wordt geopend. Ook 

kunt u middels het Snelmenu ook andere schermen openen of naar het orderscherm gaan om 

een order te plaatsen. 
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6.11 Gerelateerd – Opties 

Hier wordt na de keuze van een optieklasse de optiematrix in een nieuw scherm getoond (zie 

voor die werking hoofdstuk 4.14). 

 
  



Handleiding Mijn Dealingroom 

55 

59 

 

 

6.12 Overzicht – Beleggingsproducten 

Voor de meeste beleggingsproducten is er een overzicht beschikbaar met de belangrijkste 

informatie samengevat. Dit betreft koersgegevens, basisgegevens, rendementen en een grafiek. 

Afhankelijk van het type beleggingsproduct kunnen er nog meer extra gegevens getoond worden. 

Voor een aantal typen beleggingsproducten, die in de volgende paragrafen behandeld worden, 

worden er meer gegevens getoond.  

Aandelen 

Hier heeft u een samenvatting van de belangrijkste informatie over een aandeel. Als u meer 

details wilt kunt u daarvoor het betreffende tabblad zoals hiervoor omschreven openen. 
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Opties 

Hier ziet u meer informatie over de geselecteerde optie zoals bijvoorbeeld de uitoefenprijs, 

expiratiedatum, onderliggende waarde en de grieken. 
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Obligaties 

Hier ziet u meer informatie over de geselecteerde obligatie en de bijbehorende coupon.  
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Hefboomproducten (Turbo’s / Boosters)  

Hier ziet u meer informatie over het geselecteerde hefboomproduct.  
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Indices  

Hier ziet u meer informatie van de geselecteerde index. U ziet o.a. de intradag grafiek, het 

overzicht met de best en minst presterende aandelen van vandaag en onderin de pagina de 

meest verhandelde aandelen van die index.  

 

6.13 Index-samenstelling - Indices 

Hier ziet u alle aandelen die behoren tot de index. U kunt een keuze maken van de te tonen 

velden (rode kader). Deze is ook als los scherm beschikbaar (zie 4.7 voor de werking).  
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7 Werkruimtes 
 

 

7.1 Algemeen 

Na het inloggen staat automatisch werkruimte 1 geselecteerd. 

 

U kunt maximaal 5 werkruimtes opslaan. Werkruimtes worden automatisch opgeslagen als u 
tussen werkruimtes schakelt en wanneer u uitlogt. 

De naam van de werkruimte wordt zichtbaar als u met cursor op het cijfer staat. 
 

   

 
7.2 Een werkruimte selecteren 

Selecteer een werkruimte door op het cijfer te klikken en vervolgens voor “Open” te kiezen. Als u 
een lege werkruimte opent, verschijnt de zoekfunctie. Daarmee kunt u een beleggingsproduct 
zoeken. U kunt ook via het Hoofdmenu schermen toevoegen aan de werkruimte. 

 
7.3 Een werkruimte hernoemen 

U kunt de naam van een werkruimte wijzigen, als deze werkruimte actief is, door de naam te 
selecteren (u kunt het veld dan wijzigen) en een nieuwe naam in te voeren. 

  

Let op: een werkruimte kan alleen worden hernoemd als deze schermen of pagina’s bevat. 

 
7.4 Werkruimte leegmaken 

U kunt de werkruimte leegmaken met de knop ‘Werkruimte leegmaken’.   

 
 

7.5 Snapshot opslaan en herstellen van uw Werkruimte 

U heeft de mogelijkheid om na het zelf ontwerpen van uw werkruimte deze op te slaan. Dit kunt u 

doen met behulp van het fototoestel . Hiermee bewaart u het ontwerp van uw werkruimte en 

kunt u deze altijd later (ook in een volgende sessie) weer oproepen via het “herstelicoon” . 

Dit is mogelijk voor iedere werkruimte. Hiermee heeft u de mogelijkheid om vijf verschillende 

beeldschermontwerpen te bewaren. Voorbeelden van verschillende werkruimtes kunnen zijn: een 

algeheel marktoverzicht, een detailoverzicht van één beleggingsproduct (zie schermvoorbeeld 

hieronder), een werkruimte met uw eigen portefeuille e.d. (zie hoofdstuk 21). 
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7.6 Werkruimte vergroten of verkleinen 
 

Met het zoomsymbool in de titelbalk kunt u uw werkruimte in- of uitzoomen. 

       

Hiermee kunt u zelf instellen hoeveel gegevens u gelijktijdig op uw beeldscherm wilt zien. Dit kunt 

u gebruiken naast de mogelijkheden die de meeste browsers bieden. Over het algemeen is het 

in- of uitzoomen in uw browser de combinatie ‘Control/CTRL’ tegelijk met de + of – toets op uw 

toetsenbord.   

Verder raden we u aan om de mogelijkheid van het onderdrukken van de boven- en onderbalken 

in uw browser te gebruiken voor een optimaal overzicht. Dit is over het algemeen de functietoets 

‘F11’ op uw toetsenbord. 

Opmerking: bij sommige browsers zoals Google Chrome kunnen de letters afhankelijk van uw 

videokaart in uw PC wazig worden. In dat geval kunt u beter de ctrl- en ctrl+ faciliteit van de 

browser zelf gebruiken in plaats van de zoomknop in de titelbalk. 

 

7.7 Werkruimtes opslaan bij uitloggen 

Logt u uit? Dan worden alle werkruimtes automatisch opgeslagen. 

Via de herstelmogelijkheid (zie hoofdstuk 7.5) kunt u terugkeren naar een eerder bewaarde 

schermindeling
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8 Lijsten (Watchlists) 
 
In een watchlist kunt u noteringen opslaan. Watchlists kunnen centraal worden 

opgeslagen voor gebruik op verschillende apparaten. 

 
8.1 Lijsten openen 

Een lijst openen kan op 2 manieren. Vanuit het Hoofdmenu en vanuit elk schermmenu. 

U kunt ook gebruik maken van een aantal voor gedefinieerde lijsten (zie 3.8.3). 

 

8.1.1 Een lijst openen vanuit het Hoofdmenu 

Wilt u een nieuwe lijst openen? In het Hoofdmenu vindt u het onderdeel Beschikbare 

schermen. Kies een lijst-scherm en voeg deze toe aan uw werkruimte. 

 

Wilt u een opgeslagen lijst openen? In het Hoofdmenu vindt u het onderdeel 

Beleggingsrekening & Lijsten. Bij Mijn Inhoud > Watchlists vindt u alle door u opgeslagen 

watchlists. Klik op de naam van een watchlist om deze te openen in een Lijst- scherm. 
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8.1.2 Een lijst openen vanuit elk schermmenu 

In elk schermmenu vindt u de optie Open Lijst.  

  

In schermen van het type “lijst” heeft u tevens de mogelijkheid om een andere watchlist te openen 

of de naam van uw watchlist te wijzigen. Ook kunt u hier een watchlist verwijderen.  

 

 
8.2 Lijsten opslaan 

Om een lijst op te slaan moet de lijst minimaal één item bevatten. Selecteer in het schermmenu 

de optie ‘Bewaar lijst’ om de lijst op te slaan. Geef de lijst een naam en klik op Opslaan. 

  
 

 

8.3 Lijstkolommen personaliseren 

U kunt een lijst of index-samenstelling personaliseren door zelf te bepalen welke kolommen er 

in de lijst verschijnen. Selecteer in het schermmenu of in het uitklapmenu de optie 

‘Kolommen definiëren’. 

        

U kunt maximaal 20 kolommen kiezen om op te nemen in het scherm.(zie hoofdstuk 0)  

Is een kolom niet relevant voor alle beleggingsproducten? Dan blijft de kolom leeg. 

Let op: Als u de lijst afsluit, worden de wijzigingen in de kolommen niet bewaard. Om deze 

wijzigingen wel op te slaan, kunt u een snapshot maken van de werkruimte (zie hoofdstuk 7.5) 
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8.4 Vanuit een Lijst andere schermen openen 

U kunt vanuit een indexsamenstelling, lijst of beleggingsrekening scherm via het schermmenu een 

nieuwe lijst (kopie) of het Best/Minst presterend overzicht openen.  

 

 
8.5 Automatische synchronisatie van watchlists 

Watchlists die in een of meerdere werkruimtes open staan, worden automatisch 

gesynchroniseerd. Wijzigingen (zoals verwijdering van posities of aanvulling op posities) 

worden doorgevoerd in alle exemplaren van die watchlist. 

 
8.6 Limiet aantal lijsten 

U kunt maximaal 25 watchlists opslaan met elk maximaal 100 noteringen. 
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9 Zoeken 
 

9.1 Snel Zoeken 

 

Snel Zoeken is een alles-in-één zoekmachine met zoeksuggesties. U kunt in alle beleggingscategorieën 

zoeken of uw zoekactie beperken tot een specifieke beleggingscategorie. 

 

U opent Snel Zoeken met het zoeksymbool in de titelbalk. Voer een zoekterm in en er worden maximaal 

10 beleggingsproducten getoond. U kunt een filter op beleggingscategorie / assetklasse gebruiken om uw 

zoekresultaat te beperken.  

Voor het zoeken naar Opties en naar Turbo’s/Boosters raden we u aan om de daarvoor speciaal 

ontwikkelde zoekschermen te gebruiken. Zie voor opties hoofdstuk 4.14 en voor Turbo’s/Boosters 

hoofdstuk 6.10.  

 

Het zoekscherm toont deze kolommen: 
 

1 Naam / ISIN 

2 Laatste koers 

3 Valuta 

4 Kwaliteit (R = realtime;  D = Delayed (vertraagd)) 

5 Mutatie % 

6 Order 

7 Laatste tijdstip / Laatste datum 

8 Beleggingscategorie 
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Snel Zoeken geeft automatisch zoeksuggesties als u een zoekterm invoert. 

• Ticker 

• Naam 

• ISIN (International Securities Identification Number) 

• WKN (Wertpapierkennnummer) 

In het zoekresultaat wordt de naam en de afkorting van het beleggingsproduct getoond. 

Bij het invoeren van het zoekcriterium tot 5 posities zijn beleggingsproducten die daaraan met 

hun tickersymbool voldoen direct zichtbaar. Voorbeeld Ahold Delhaize met tickersymbol  “AD”. 

 

Weet u de ABN AMRO fondscode (staat bijvoorbeeld op uw nota; Deze is 6 cijfers lang - gebruik 

eventueel voorloopnullen)? Dan kunt u het beleggingsproduct vinden door deze  voorafgaand 

met  “//f:” in het zoekveld in te voeren.  

 

 

 

9.2 Zoeken in scherm of pagina 

U kunt een zoekactie starten met het zoeksymbool in de scherm header of pagina header. 

 

Bij schermen voor een specifieke beleggingscategorie (zoals het Index-samenstelling-scherm) 

worden in het resultatenoverzicht alleen beleggingsproducten getoond die in die 

beleggingscategorie vallen. 

U kunt specifiek naar opties of Turbo’s zoeken met de Optiematrix (zie 4.14) en het Turbo / Booster scherm 
(zie 6.10). 

Wanneer u in het resultatenoverzicht op een van de resultaten klikt, vervangt het 

beleggingsproduct (in het Beleggingsproduct-Detailscherm of het Index-samenstelling-

scherm) het al getoonde beleggingsproduct. In het Lijst-scherm wordt het beleggingsproduct 

aan het scherm toegevoegd. 



68 

Handleiding Mijn Dealingroom 

67 

 

 

10  X-Ray 
 
X-Ray is een functie die u alle schermen en pagina’s toont, die in de werkruimte openstaan. 

 

Acties: 

• U opent X-Ray met het symbool in de titelbalk van Mijn Dealingroom. 

 

          

• U kunt: 

o Een scherm of pagina naar voren halen met   ; 

o Een scherm of pagina sluiten met   ; 

o De broadcast-instellingen zien of aanpassen (zie hoofdstuk 18) met    . 
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10.1 Schermlimieten 

Er gelden limieten voor het aantal schermen of pagina’s dat binnen een werkruimte kan 

openstaan. Met X-Ray krijgt u bericht wanneer een limiet is bereikt. U krijgt daarbij ook de 

mogelijkheid om een eerder geselecteerd beleggingsproduct te vervangen door de nieuwe. 

 
 

Scherm Maximum aantal open 

Kerncijfers 5 

Grafiek 5 

Koers   10 

Optiematrix 5 

Nieuws   10 
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11  Interactie tussen schermen en pagina’s 
 

 

11.1 Slepen 

Slepen is een manier om een beleggingsproduct van een scherm of pagina (bron) naar een 

ander scherm of andere pagina (doel) over te zetten. 

U krijgt hulp bij het combineren van bron en doel. Sluit de beleggingscategorie van het 

beleggingsproduct niet aan bij het scherm of de pagina waar u het naartoe sleept? Dan kleurt 

het doel rood.  

In dit voorbeeld probeert de gebruiker een aandeel naar een Index-samenstelling- 
scherm te verslepen. 

 
 

Kunnen bron en doel wel gecombineerd worden? Dan kleurt het doel groen. 

 

11.1.1 Slepen in een Grafiekscherm 

U kunt een beleggingsproduct naar een Grafiekscherm slepen. Met slepen naar de bovenste 

helft van de grafiek  wordt het beleggingsproduct het hoofdinstrument van de grafiek. Sleept u 

deze naar de onderste helft van de grafiek dan wordt het een benchmarkinstrument. In dit 

voorbeeld voegt een gebruiker een index toe als benchmarkinstrument. 
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11.1.2 Slepen naar pagina’s of binnen een pagina 

Het is mogelijk om een beleggingsproduct naar een pagina te slepen, of van een pagina naar 

een andere pagina of een ander scherm. Slepen binnen een pagina of naar een andere 

werkruimte is niet mogelijk. 

 

11.1.3 Slepen vanuit de geschiedenis / Overbrengen van een beleggingsproduct van de ene werkruimte 
naar de andere werkruimte  

U kunt uw geschiedenis binnen uw Persoonlijke menu gebruiken als een soort klipbord. U kunt in 

de eerste werkruimte een beleggingsproduct activeren door bijvoorbeeld daarvoor een scherm te 

openen. Daarmee wordt het beleggingsproduct opgenomen in uw geschiedenis.  

 
 

Uw Persoonlijke menu, inclusief de geschiedenis, is bereikbaar vanuit iedere werkruimte. In de 

andere werkruimte kunt u dan het beleggingsproduct slepen of broadcasten naar het(de) 

scherm(en) waar u dat wilt. Dit is bijvoorbeeld handig als u een werkruimte ingericht heeft met 

alle mogelijke detailschermen van een beleggingsproduct die u dan in één keer kunt instellen op 

het nieuwe instrument. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n werkruimte, die vanuit de 

geschiedenis in één keer voor alle schermen met een ander beleggingsproduct geactiveerd kan 

worden vanuit de geschiedenis: 

 

Voor de werking van de broadcast en hoe u dat instelt zie hoofdstuk 18. 

  



68 

Handleiding Mijn Dealingroom 

71 

 

 

11.2 Snelmenu 

Het Snelmenu biedt zeven acties voor het beleggingsproduct. Het Snelmenu verschijnt 

wanneer u op de 3 puntjes klikt aan het begin van de regel. 

 
11.2.1 Snelmenu in lijst-schermen 

In een scherm met een lijst staan er 3 puntjes aan het begin van de regel van een 

beleggingsinstrument waarmee u het Snelmenu opent. 

 

Dat geldt voor schermen zoals: 

• Zoekresultaten; 

• Lijst-scherm; 

• Index-samenstelling-scherm / Index-samenstelling-onderdeel in Marktoverzicht; 

• Alle Markten-scherm / Alle Markten-onderdeel in Marktoverzicht; 

• Optiematrix 
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11.2.2 Onderdelen Snelmenu 

Het Snelmenu biedt deze acties per beleggingscategorie: 
 

Aandelen 

Obligaties 

Opties 

Hefboomproducten 

Beleggingsproducten 

ETF's 

Fondsen 

Indices Futures Valuta's  

Rente 

Grondstoffen 

Kerncijfers/Factsheet Kerncijfers/Factsheet Kerncijfers/Factsheet Kerncijfers/Factsheet 

Koers  Koers Koers Koers 

Optiematrix Optiematrix Optiematrix Optiematrix 

Order plaatsen - - - 

- Samenstelling - - 

- - Times & Sales Times & Sales 

Grafiek Grafiek Grafiek Grafiek 

Voeg toe aan Alert Voeg toe aan Alert Voeg toe aan Alert Voeg toe aan Alert 

Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws 
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11.3 Hoofdmenu 

Het Hoofdmenu is toegankelijk vanuit de titelbalk van elk scherm en elke pagina (zie 

hoofdstuk 4.1). 

 

Vanuit het Hoofdmenu: 

• kunt u navigeren van een scherm of pagina naar een ander scherm of andere pagina; 

                           

• heeft u toegang tot scherm specifieke instellingen en acties. 

De menu’s passen zich aan het type scherm/pagina en de beleggingscategorie aan. 

 

11.3.1 Hoofdmenu voor schermen en pagina's met 1 beleggingsproduct  

 
De schermen en pagina's met 1 beleggingsproduct tonen: 

• Schermen 

o Koers-scherm; 

o Kerncijfers 

o Grafiekscherm; 

o Nieuwsscherm (gefilterd op beleggingsproduct); 

o Alle Markten 

o Times & Sales-scherm; 

o Orderboek-scherm. 

o Optiematrix 
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De menu-onderdelen zijn: 
 

Aandelen, Obligaties, 

Hefboomproducten, 

Beleggingsproducten, 

ETF's, Fondsen, 

Valuta's, Rente, 

Grondstoffen 

Indices Futures, Opties 

Open instrument in 
Koers 
    Kerncijfers 
Grafiek  
Nieuws 
Lijst 
Alle Markten 
Times & Sales 
Orderboek 
Optiematrix 

Sluiten 

Open instrument in 
Koers  
Kerncijfers 
Grafiek  
Nieuws 
Lijst 
Alle Markten 
Times & Sales 
Optiematrix 
Best/minst presterend 
Index-samenstelling 

Sluiten 

Open instrument in 
Koers  
Kerncijfers 
Grafiek  
Nieuws 
Lijst 
Times & Sales 
Orderboek 
Optiematrix 

Sluiten 

 

 

11.3.2 Schermmenu voor schermen met verschillende beleggingsproducten  

Schermen met verschillende beleggingsproducten: 

• Index-samenstelling-scherm; 

• Lijst-scherm. 

• Schaduwportefeuille-scherm 

• Uw beleggingsrekening 

De menu-onderdelen zijn: 
 
 
 
 
 

 

 

    
Op beide schermen hebt u de mogelijkheid om kolommen te definiëren. 
 

 

Index-samenstelling-scherm Lijst-scherm 
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U kunt een kolom aan de Lijst of Index-samenstelling toevoegen door het veld aan de 
linkerzijde te selecteren en met een <Enter> onderaan toe te voegen of door deze direct met 
uw muis op de juiste plaats naar de rechterzijde te slepen. U kunt een kolom verwijderen 
door deze met uw muis weg te slepen of door deze te selecteren en met de <delete>-toets 
van uw toetsenbord te verwijderen. De hoeveelheid beschikbare velden is groot en zijn 
daarom gegroepeerd. U kunt een groep openklappen door op het symbool voor de groep te 
klikken om alle beschikbare velden in de betreffende groep te zien en te kunnen selecteren. 

 

Als u (een deel van) de naam weet van het toe te voegen veld kunt u deze direct invoeren in het veld “Gegevensvelden”. Dan wordt er gefilterd 
op de velden die voldoen aan hun zoekcriterium. 

 

U kunt een nieuw aangemaakte lijst bewaren of de naam van een eerder bewaarde lijst 

verwijderen of de lijstnaam wijzigen. 
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11.3.3 Fundamentele opinie 

Voor die beursgenoteerde ondernemingen die door ABN AMRO gevolgd worden kunt u de 

fundamentele opinie raadplegen. Deze is oproepbaar vanuit het menu als er een opinie aanwezig 

is: 

        

De beschikbaarheid van opinies en de aanbeveling kunt u ook als kolom (zie paragraaf  8.3) 

toevoegen in uw lijsten en/of beleggingsrekening.  

  

In een lijst wordt dit als volgt getoond. U kunt op de gele button klikken, waarmee u direct naar 

het document met de fundamentele opinie gaat. Als er geen opinie is dan blijft die kolom voor die 

onderneming leeg. 

 
In het kerncijferscherm wordt als wij over de onderneming een opinie hebben deze in de kop 

getoond. U kunt door op het oplichtende vierkantje met uw muis te klikken direct naar het 

document gaan betreffende de fundamentele opinie.
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12  Persoonlijk Menu 
 
 

 

U opent het persoonlijk menu met het symbool uiterst rechts in de titelbalk van Mijn Dealingroom.  

  

 

12.1 Overzicht       

In het persoonlijk menu staat het tabblad Overzicht. U heeft er toegang tot: 

• Uw beleggingsrekening. U kunt deze hiervandaan snel openen door op het extractiesymbool 

achter te tekst “Beleggingsrekening” te klikken . Dan opent het scherm 

Beleggingsrekening (zie hoofdstuk 14). Heeft u meerdere beleggingsrekeningen. Dan kunt u de 

beleggingsrekening die u hier standaard getoond wilt zien zelf bepalen via de Instellingen (zie 

hoofdstuk 3.8.5.1.4 );  

• Orderstatus. U kunt hiervandaan het scherm orderstatus openen. 

• Alerts U heeft hier een overzicht van uw afgegane alerts. Bij nieuwe alerts licht de persoonlijke 

menu knop geel op. Voor het instellen van uw alerts zie hoofdstuk 13; 

• Geschiedenis. Hier ziet u alle beleggingsproducten die u recent heeft geopend. Deze kunt u 
hiervandaan opnieuw openen of broadcasten. Ook is het mogelijk om via de Geschiedenis op deze 
manier een beleggingsproduct van de ene werkruimte naar de andere te kopiëren. 

 
U kunt bovenin het persoonlijk menu specifiek ook alleen alerts of geschiedenis kiezen. 

 
 
In het persoonlijk menu zijn functies als het Snelmenu, slepen en broadcasten volledig geïntegreerd. 
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13  Alerts 
 
Alerts zijn notificaties van gebeurtenissen, zoals koers-events, die u ingesteld heeft en voor u 
van belang kunnen zijn. In het persoonlijk menu vindt u een tabblad met een overzicht van de 
alerts die zijn afgegaan. Alle alerts die u heeft ingesteld, vindt u in Beschikbare Schermen. 
Tevens ziet u al uw ingestelde alerts als u voor een beleggingsproduct een alert gaat instellen. 
Als een alert afgaat krijgt u daar gedurende enige seconden een melding van op uw scherm. 
Daarnaast wordt er een rood attentiebolletje getoond bij de persoonlijke menu keuze om u te 
attenderen op de afgegane alert. U kunt onder uw persoonlijke scherm (zie hoofdstuk 12.1 ) de 
laatst afgegane alerts inzien. De koers die daar getoond wordt is de koers die de alert heeft 
doen afgaan en die wordt niet verder geactualiseerd.   

                       

U kunt voor ieder beleggingsproduct in Mijn Dealingroom een alert instellen. 

 
Acties: 

• Openen via het Hoofdmenu, Beschikbare schermen  

 

• Alertscherm oproepen via het Snelmenu: 
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o Kies het symbool met de 3 puntjes aan het begin van de regel van het  beleggingsproduct in een 
scherm, dan verschijnt het Snelmenu. 

o Kies in het Snelmenu “Toevoegen aan alerts”. 

o Het alertscherm opent zich. U ziet daar welke alerts u al ingesteld heeft. In de linker 
kolom ziet u de alerts die u ingesteld heeft voor alle beleggingsproducten. Die kunt u 
hier beheren door op het betreffende beleggingsproduct te klikken. 

• Het Alertscherm is ook te openen via het scherm-specifieke-menu vanuit de schermen betreffende 
slecht één beleggingsproduct zoals bij voorbeeld Kerncijfers, Koers, Optiematrix, Grafiek en Nieuws.  

 

 
 

Alerts instellen:  

 

o Geef aan welk type alert u wilt instellen (laatste koers of bied en laat) 

o Geef het alert-niveau aan (als de koers boven of onder een bepaald niveau staat) 

o Met de schuifknop activeert of deactiveert u de alert. Een eerder afgegaan alert staat hier in de 
status gedeactiveerd. Die kunt u hier opnieuw instellen en activeren. 

o Met ‘Verwijder’ kunt u de alerts voor het beleggingsproduct verwijderen. 

o In de linker kolom ziet u alle alerts die u voor de verschillende beleggingsproducten heeft 
ingesteld. Door in de linker kolom op het beleggingsproduct te klikken kunt u de alerts voor dat 
beleggingsproduct aanpassen, (de)activeren of verwijderen. 
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14  Beleggingsrekening 

 

14.1 Openen van uw beleggingsrekening.  

U kunt uw beleggingsrekening op de volgende manieren openen: 

• Via het Persoonlijke menu (zie hoofdstuk 12) 

• Via het Hoofdmenu (zie hoofdstuk 3.8.2)  

 

14.1.1 Header beleggingsrekening 

Hier wordt de actuele waarde van uw beleggingsrekening getoond. De winst/verlies van vandaag 

en de totale winst op basis van uw historische gemiddelde verkrijgingsprijs wordt hier in Euro 

getoond. U kunt hiervandaan ook uw orderstatus openen. 

 

14.1.2 Te tonen kolommen voor uw beleggingsrekening 

U kunt kiezen voor verschillende inzichten in uw beleggingsrekening door te wisselen van 

Kolommen via het uitklapmenu van uw scherm. 

  

Ook kunt u zelf bepalen welke kolommen u van uw beleggingsrekening wilt zien door uw eigen 

kolommen te definiëren. Zie voor de werking het hoofdstuk lijsten (hoofdstuk 8.3). U krijgt dan 

extra ‘gepersonaliseerd’ te zien. Voor toekomstig gebruik van uw gepersonaliseerde overzicht 

van uw beleggingsrekening is het aan te raden om een snapshot te maken van uw werkruimte. 

(zie hoofdstuk 7.5) 
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14.1.3 Toelichting bij de winst/verlies berekeningen.  

De berekeningen vinden plaats op basis van de gemiddelde verkrijgingsprijs van uw positie, 

exclusief eventuele cashdividenden. Deze bepaalt ABN AMRO na volledige uitvoering van uw 

order. Bij een deeluitvoering vindt dit pas plaats tijdens de nachtbatch. Dat betekent dat het 

resultaat van aankopen van vandaag niet altijd direct zichtbaar zijn.  

De kolomindeling Winst/verlies in originele valuta laat de winst zien in de noteringsvaluta van het 

beleggingsproduct. Hierin zit per regel dus geen valutakoers winst/verlies in verwerkt. In de 

header waar de winst/verlies van de gehele beleggingsrekening wordt getoond wordt wel 

rekening gehouden met de valutakoers winst/verliezen. 

De winst/verlies per beleggingsproduct voor de huidige dag wordt berekend op basis van de 

slotkoers van de vorige dag en de huidige koers. Echter pas op het moment dat er voor een 

beleggingsproduct een nieuwe openingskoers gerealiseerd wordt, wordt deze slotkoers vorige 

dag vastgelegd en worden de velden winst/verlies en winst/verlies-% opnieuw geïnitialiseerd voor 

de huidige dag. Dit heeft als consequentie dat de winst/verlies van bijvoorbeeld Amerikaanse 

aandelen van de voorgaande beursdag, totdat de VS-beurzen om 15.30 Nederlandse tijd open 

gaan, berekend blijven worden als winst/verlies van vandaag. Dit gebeurt zowel op het niveau 

van beleggingsproduct als voor de volledige winst/verlies en winst/verlies-% van uw 

beleggingsrekening. 

Voor posities die gedurende de beursdag gekocht worden wordt de winst/verlies op regelniveau 

op basis van uw aanschafprijs getoond. Echter de “Winst/Verlies vandaag” op depotniveau voor 

de lopende dag wordt berekend op basis van de voorgaande slotkoers en niet op basis van uw 

eigen aankoopprijs.  

Opmerking: De beurs van London hanteert voor de noteringen Pences (GBp). De koers en de 

bijbehorende valutakoers is in dit overzicht daarom ook in Pences. 
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14.1.4 Beleggingsrekening aanpassen naar gefilterd nieuws of naar best-/minst presterend 

In het uitklapmenu heeft u de mogelijkheid om het beeld aan te passen. Kiest u hiervoor Nieuws, 

dan ziet u alleen het nieuws dat van toepassing is op de beleggingsproducten die zich in uw 

beleggingsrekening bevinden. U kunt hier ook de heatmap voor uw beleggingsrekening activeren. 

Zie 4.16.  

 
 

Kiest u voor Best-/Minst presterend dan ziet u de best- en minst presterende 

beleggingsproducten in uw beleggingsrekening. 

 

De keuze van lijst als beeld keert terug naar een lijstoverzicht van uw beleggingsrekening. 

U kunt uw beleggingsrekening ook tweemaal openen en het ene beeld op bijvoorbeeld nieuws 

zetten en het andere op lijst en deze schermen naast elkaar plaatsen. 

14.1.5 Verversen van uw beleggingsrekening 

De inhoud van uw beleggingsrekening is actueel als u het scherm opstart en bij een nieuwe Mijn 

Dealingroomsessie. Mocht de inhoud van uw beleggingsrekening gedurende uw sessie wijzigen 

door aan- en/of verkopen dan kunt u de nieuwe situatie van uw beleggingsrekening zien door de 

inhoud te verversen middels de verversingsknop.  
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14.1.6 Schermmenu van uw beleggingsrekening 

Vanuit het schermmenu kunt u een lijst maken die een kopie is van uw beleggingsrekening, die u 

apart kunt beheren.  

Naast de boven omschreven mogelijkheid van het beeld van uw beleggingsrekening naar een 

best/minst presterend scherm kunt u hier een apart best/minst presterend scherm of een 

heatmap openen naast uw scherm met uw beleggingsrekening. Zie 4.16. 

 

14.1.7 Sorteren van uw beleggingsrekening 

U kunt in uw beleggingsrekening op elke gewenste kolom sorteren. Bijvoorbeeld op het 

instrument met de hoogste waarde in uw beleggingsrekening of een sortering op het rendement 

van uw investering. U kunt sorteren door op de pijltjes achter de kolomheader te klikken. Door 

een tweede keer te klikken draait u de sortering om.  

. 

  



68 

Handleiding Mijn Dealingroom 

84 

 

 

15  Orders plaatsen 

 

15.1 Orders plaatsen binnen Mijn Dealingroom 

Mijn Dealingroom biedt u de mogelijkheid om uw orders snel te plaatsen. Wilt u dit? Dan kunt u 

hiervoor de versneld orderen-voorwaarden accepteren. Als u deze voorwaarden accepteert hoeft 

u per sessie nog maar éénmaal uw sessie middels de e.dentifier te activeren. Tijdens een actieve 

versneldorderensessie kunt u uw orders direct, zonder tussenkomst van de e.dentifier, voor de 

meeste beleggingsproducten versturen. 

Als u de versneld orderen-voorwaarden niet accepteert en uw wilt een order plaatsen dan wordt u 

naar onze Internet Bankieren website geleid. Dan kunt u daar uw order plaatsen. Mogelijk dat uw 

Internet Bankierensessie niet meer actief is; die sluit na 20 minuten inactiviteit. Dan moet u 

opnieuw inloggen op onze Internet Bankierenwebsite. 

Voor een aantal beleggingsproducten kunt u (nog) geen orders opgeven binnen Mijn 

Dealingroom. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze girale beleggingsfondsen. In die gevallen kan u uw 

order via onze Internet Bankieren website plaatsen.   

 

15.2 Versneld orderen – Voorwaarden  

U vindt het symbool voor ‘Versneld orderen’ in de titelbalk.  

Als u de optie ‘Versneld Orderen’ wilt toepassen, dient u eerst de voorwaarden voor 

Versneld Orderen te accepteren. 

 

 

Wilt u later geen gebruik meer maken van de versneld orderen-mogelijkheid? Dan kunt u op 

dezelfde wijze de voorwaarden weigeren.  
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15.3 Versneld orderen – Sessie (de)activeren 

Heeft u de versneld orderen-voorwaarden al geaccepteerd? Dan kunt u na het inloggen uw 

sessie activeren door op de “versneld orderen” knop in de titelbalk te klikken en het tabblad 

“versneld orderen” te kiezen. Met de e.dentifier start u vervolgens uw actieve versneld orderen 

sessie. 

 

Op het moment dat u een order wilt plaatsen en de versneld orderen-sessie is nog niet actief, dan 

wordt u eerst gevraagd om middels de e.dentifier deze sessie te activeren. 

Loopt u weg bij uw scherm dan raden we u zeer dringend aan uw versneld orderen-sessie te 

deactiveren. Dit om te voorkomen dat onbevoegden orders vanuit uw sessie versturen. Dit kunt u 

doen door op de “versneld orderen”-knop te klikken als uw sessie actief is. U krijgt dan de vraag 

of u inderdaad uw actieve orderen-sessie wil deactiveren. U sluit hiermee Mijn Dealingroom niet 

af, maar alleen de status van uw sessie (dat u direct orders kunt plaatsen).  

 

U kunt aan de lay-out van de knop ziet wat de status van uw sessie is. 

Niet actieve sessie:   Actieve sessie:  

 

Wanneer u na gebruik van een handelsknop het activeren van versneld orderen wilt annuleren, 

heeft u twee mogelijkheden:  

1. Klik op Sluit in het activatiescherm om uw order via Internet Bankieren te plaatsen. Vanaf dat 

moment verwijst Mijn Dealingroom u bij ieder gebruik van de handelsknop door naar Internet 

Bankieren. U kunt desgewenst het versneld orderen alsnog activeren via het daartoe 

bestemde icoon in de bovenbalk.  

2. Klik naast het activatiescherm versneld orderen om de actie af te breken. Bij volgend gebruik 

van een handelsknop wordt u opnieuw gevraagd om versneld orderen te activeren. 
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15.4 Orderscherm activeren 

Er is een aantal mogelijkheden om in een orderscherm te komen.  

• Via het Snelmenu dat op elke lijst als 3 puntjes aan het begin van de regel aanwezig is. 

• Via het schermmenu van alle detailschermen  

• Via de handelsknop die op vele schermen is te vinden. In (watch)lijsten of uw 

beleggingsrekening kunt u deze knop ook als kolom toevoegen als u dat scherm 

personaliseert. 

• U kunt ook een beleggingsproduct naar een al openstaand orderscherm slepen. Het 

orderscherm wordt daarbij wel opnieuw geïnitialiseerd. 

• Voor Turbo’s en Boosters is er een speciaal scherm ontwikkeld (zie hoofdstuk 6.10) 

• Voor opties is de Optiematrix beschikbaar (zie hoofdstuk 4.14.1) Dit is het enige scherm 

waarmee u een optiecombinatieorder kunt opgeven. 

 

Afhankelijk van het soort beleggingsproduct komt u op: 

• het orderscherm voor aandelen, obligaties, warrants, Turbo’s etc., of: 

• het orderscherm voor opties, of:  

• u wordt geleid naar het orderbriefje op ABN AMRO Internet Bankieren voor girale 

beleggingsfondsen (mogelijk dat u hiervoor opnieuw moet inloggen op Internet Bankieren).  

Ook als u de versneld orderen-voorwaarden niet heeft geaccepteerd, wordt u voor orders van alle 

beleggingsproducten naar Internet Bankieren geleid. 
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15.5 Order-scherm – Aandelen, obligaties en overig beleggingsproducten 

U kunt op vele manieren vanuit een lijst of scherm een order plaatsen. (zie hoofdstuk 15.4). Het 

scherm 'Uw order' opent zich. Dit scherm is automatisch gevuld met het betreffende fonds. 

 

Voor beleggingsproducten met een notering op Euronext kunt u het orderboek openklappen via 

het pijltje voor de tekst Orderboek, waarmee u de eerste 3 regels van het orderboek kunt inzien. 

Wilt u alle beschikbare 10 regels van het orderboek zien dan kunt u het orderboekscherm openen 

via het icoon achter de tekst Orderboek. Zie rode omkadering in bovenstaand schermvoorbeeld. 

Tevens ziet u achter het veld “Aantal” de hoeveelheid van het beleggingsproduct dat u vrij 

beschikbaar heeft op uw beleggingsrekening.  
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Afhankelijk van het beleggingsproduct kan er een notificatie getoond worden. U krijgt bijvoorbeeld 

bij complexe producten het Essentiële Informatie Document te zien. Dat kunt u in zo’n geval 

inzien voordat u de order plaatst. Ook ziet u bij beleggingsproducten die gerelateerd zijn aan een 

onderliggende waarde, zoals bijvoorbeeld Turbo’s, ook koersinformatie betreffende de 

onderliggende waarde.  

 

 
 

U kunt op het orderbriefje aangeven: 

• Actie: Kies het soort order (koop of verkoop); 

• In geval van meerdere beleggingsrekeningen kunt u hier de gewenste rekening voor deze 

order kiezen. Bij instellingen (zie 3.8.5.1.4) kunt u de beleggingsrekening definiëren die u 

standaard wilt zien. 

• Conditie: Afhankelijk van het beleggingsproduct kunt u hier een ordertype kiezen en de daarbij 
behorende limieten of stop-loss niveau opgeven; 

• Looptijd: Kies uit 'Dagorder' en 'Lopend tot en met'. Bij de laatste geeft u een datum op tot 

wanneer de order moet blijven gelden. Bij een aantal beleggingsproducten wordt alleen een 

dagorder toegestaan. Ook is er een aantal beleggingsproducten, met name 

beleggingsfondsen, waarbij alleen doorlopende orders zijn toegestaan. 

Als u op valideren order klikt valideert ABN AMRO uw order (zie hoofdstuk 15.7).  

Opmerking: De beurs van London hanteert voor de noteringen Pences (GBp). De limiet die u 

opgeeft is in overeenstemming met de beursnotering in Pences (GBp) en niet in Ponden (GBP).   
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15.6 Order-scherm – Opties 

De handigste manier om op dit scherm te komen is vanuit uw beleggingsrekening of de 

optiematrix. De optiematrix is het enige scherm waarop u een combinatieorder kunt 

samenstellen.  

Voor uw gemak is tevens de koersinformatie van de onderliggende waarde in het orderscherm 

getoond. Ook ziet u de koersinformatie van de optieserie(s) die u in het voorgaande scherm 

geselecteerd heeft. Tevens staat hier ook de contractgrootte van de geselecteerde optieserie(s). 

De limiet die u opgeeft wordt met deze contractgrootte vermenigvuldigd om uw ordergrootte in 

geld te bepalen.  

 

U kunt hier aangeven: 

• Actie: Kies het soort order (open of sluit / koop of verkoop); 

• In geval van meerdere beleggingsrekeningen kunt u hier de gewenste rekening voor deze 

order kiezen. Bij instellingen (zie 3.8.5.1.4) kunt u de beleggingsrekening definiëren die u 

standaard wilt zien; 

• Het aantal contracten; Bij enkelvoudige orders wordt achter het veld “Aantal contracten” het 

aantal getoond dat aanwezig is in uw beleggingsrekening.  

• Conditie: Bij een enkelvoudige optieorder vragen wij altijd een limiet van u om een 

ongewenste en voor u mogelijk nadelige uitvoering op de beurs te voorkomen. Bij een 

combinatieorder kunt u aangeven hoeveel geld u wilt ontvangen of hoeveel geld u wilt 

betalen voor uw combinatie; 

• Looptijd: Kies uit 'Dagorder' en 'Lopend tot en met'. Bij de laatste geeft u een datum op tot 
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wanneer de order moet blijven gelden. Bij een aantal optiebeurzen accepteren wij alleen 

maar dagorders.  

Als u op valideer order klikt valideert ABN AMRO uw optieorder. Zie voor de beschrijving van het 

valideren, het zelf controleren van uw order en het verzenden hoofdstuk 15.7. 

15.7 Valideren en verzenden order  

Als u uw order wilt verzenden, kiest u voor 'Valideer order'. Dan valideert ABN AMRO of de order 

aan de minimale vereisten voldoet. In geval dat er iets niet correct is of als u onvoldoende 

middelen heeft om een kooporder te plaatsen krijgt u daar een foutmelding van.  

 

Ook kan het voorkomen dat u bijv. onvoldoende Kennis en Ervaring heeft aangegeven of dat u 

eerst nog een examen moet doen voordat u de order kunt plaatsen.  

Als uw order aan de validatie van ABN AMRO voldoet, krijgt u een samenvatting van uw order te 

zien. Ook ziet u een schatting van de Kosten Dienstverlening en de Productkosten van uw order 

als die volgens uw opgegeven condities uitgevoerd zou worden en het effect van de kosten van 

deze order op het rendement. Eventueel krijgt u een waarschuwing als er iets onwaarschijnlijk is 

zoals bijv. een limiet die meer dan 10% afwijkt van de laatst bekende koers of als de u door uzelf 

opgegeven kennis en ervaring over het beleggingsproduct onvoldoende is. In het geval dat uw 

order op geld gefiatteerd wordt, zoals een kooporder, dan wordt uw bestedingsruimte inclusief 

eventuele reserveringen en marginverplichting getoond. 
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Op dit scherm kunt u uw order nogmaals controleren. Het is zeer belangrijk dat u dat doet voordat 

u op de ‘Verzend Order’ knop drukt. Hiermee verstuurt u namelijk de order direct naar de beurs. 

 

Na verzending van uw order krijgt u daarvan het bevestigingsscherm.  

 

Op dit bevestigingsscherm kunt u direct naar het orderstatusscherm via de knop om 

uw order te volgen. (zie hoofdstuk 16)  
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16  Orderstatus en royementsverzoek 

 

16.1 Orderstatus 

Het scherm Orderstatus geeft u een overzicht van de orders die u via Mijn Dealingroom 

gedaan hebt. 

U kunt dit scherm opstarten vanuit: 

- Hoofdmenu – Beschikbare schermen 

- Vanuit het schermmenu van uw beleggingsrekening  

- Via de knop  die u kunt vinden in uw persoonlijke menu en op het 

detailscherm van uw beleggingsrekening. 

- Vanuit het bevestigingsscherm van uw net verzonden order 

  

 

U ziet standaard een overzicht van alle orders. Deze worden getoond tot 1 dag nadat ze 

uitgevoerd of verlopen zijn. U kunt uw orders ook filteren via de balk met tabs om een beter 

overzicht te krijgen. U kunt filteren op deze kenmerken: 

• Lopend;  

• Uitgevoerd; 

• Royementen; 

• Verlopen; 

• Geweigerd: Bij geweigerde orders wordt de reden van weigering getoond; 

• Overig. 

Bij alle orders ziet u een informatieknop. . Hiermee kunt u detailinformatie van uw order inzien 

of via dit detailscherm een royementsverzoek voor uw order plaatsen. Deze knop is geel als u 

voor deze order een royementsverzoek kunt plaatsen. In het geval dat deze knop grijs is kunt u 
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informatie van uw order inzien. In het geval van een grijze knop is de order bijvoorbeeld  

vervallen of uitgevoerd en dan is deze uiteraard niet meer te royeren.  

 
 

16.2 Order royeren 

Bij het plaatsen van het royementsverzoek versturen wij uw verzoek naar de beurs. U kunt de 

status van uw verzoek volgen in het orderstatusscherm. Uw verzoek moet eerst door de beurs 

bevestigd worden. Pas dan is uw order geroyeerd en kunt u eventueel weer een nieuwe 

(vervangende) order plaatsen. 

Hierbij moet u wel het scherm verversen om de status van uw order binnen Mijn Dealingroom te 

actualiseren. Dit kunt u doen met de verversingsknop.  

 

Op het detailscherm kunt u nu ook zien dat uw order door de beurs geroyeerd is. Tevens ziet u  

aan het ontbreken van de knop “Bevestig Royementsverzoek” dat u niet nogmaals een 

royementsverzoek kunt doen. 
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17  Schaduwportefeuille 
17.1 Openen van een schaduwportefeuille 

U kunt in het Hoofdmenu via Beleggingsrekening en lijsten – Schaduwportefeuille het 

overzicht met schaduwportefeuilles openen. Met de knop “Creëer Schaduwportefeuille” maakt u 

een nieuwe schaduwportefeuille. Geef een naam op voor de schaduwportefeuille en de valuta, 

waarin u de totaalwaarden en (standaard)kolommen wil tonen. Deze komt dan in de lijst met uw 

schaduwportefeuilles te staan. Om deze of een eerder gemaakte schaduwportefeuille te openen 

kunt u deze selecteren door hierop in de lijst te klikken. U kunt de naam van een 

schaduwportefeuille wijzigen of een niet meer gebruikte schaduwportefeuille verwijderen via de 

knoppen  aan de rechterzijde. 

 

 

17.2 Posities toevoegen in een schaduwportefeuille 

Bij de initiële start van een schaduwportefeuille is deze leeg. U kunt beleggingsproducten in uw 

schaduwportefeuille toevoegen door deze in het scherm te slepen of via de zoekknop in de 

bovenbalk van het schaduwportefeuillescherm een beleggingsproduct te selecteren. Vervolgens 

krijgt u een pop-up scherm waar u de gegevens van de initiële (koop)transactie van het 

beleggingsproduct kunt vastleggen.  

 

Bij het kiezen van een transactiedatum in het verleden worden de koersgegevens van het 

instrument van die datum als hulp getoond en uw aankoopkoers initieel gevuld met de slotkoers 

van die datum. Uiteraard kunt u deze overschrijven met uw eigen aankoopkoers als die anders is 

dan de slotkoers van die dag. Hetzelfde geldt voor de valutakoers. Die wordt ook initieel gevuld 

met de slotkoers van de vreemde valuta op de betreffende aankoopdatum, maar kunt u ook 

wijzigen naar de door u gewenste valutakoers.  
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17.3 Mogelijkheden in uw schaduwportefeuille 

U heeft hier vergelijkbare mogelijkheden als in uw beleggingsrekening en lijsten. Via het pijltje 

onder de hoofdbalk kunt u het menu openen om een voorgedefinieerde layout te kiezen of uw 

eigen layout samen te stellen via Kolommen definiëren. 

 

De koers en mutaties van de posities in de schaduwportefeuille worden continu bijgewerkt 

(streaming). Echter de winst/verlies- en waarde berekeningen in de kolommen en op 

schaduwportefeuilleniveau zijn niet streaming. Die worden opnieuw berekend bij het starten van 

het scherm en ook als u op de verversingsknop  drukt. 

  

Posities die inmiddels weer volledig verkocht zijn, zijn niet zichtbaar als positieregel. Het verschil 

in de koop- en verkoopwaarde van de verschillende transacties wordt echter wel getoond in de 

kopregels op portefeuilleniveau als gerealiseerde winst/verlies.  
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17.4 Posities bewerken of sluiten in uw schaduwportefeuille 

Via de 3 puntjes aan de linkerzijde van de positieregel kunt u het menu activeren. 

Naast de keuzes die ook  beschikbaar zijn in het Snelmenu vindt u in dit menu drie 

extra menukeuzes: 

- Toon Transacties: Hiermee gaat u naar het transactieoverzicht. Zie volgende 

paragraaf. 

- Positie bewerken: Hiermee kunt u een extra koop- of een (gedeeltelijke) 

verkooptransactie vastleggen.  

- Positie sluiten: Hiermee kunt u een volledige verkoop vastleggen. 

Bij het (gedeeltelijk) sluiten van een positie wordt het verschil tussen de 

oorspronkelijke aankoopwaarde en de uiteindelijke verkoopwaarde berekend en 

getoond als gerealiseerde winst/verlies in de kopregel van uw schaduwportefeuille. 
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17.5  Transactieoverzicht schaduwportefeuille 

U kunt het transactieoverzicht bereiken via de 3 puntjes aan 

de linkerzijde van de positieregel of via het openklappen van 

het schermmenu en vervolgens te kiezen voor Transactie 

Weergave. 

 

Hier kunt u met 

de rood 

gemarkeerde 

velden eventueel 

filteren op de te 

tonen 

transacties. 

 

 

 

 

 

In de positieweergave (linker schermvoorbeeld) kunt u via 

de 3 puntjes aan de linkerzijde van de positieregel een 

positie bewerken door een extra koop- of verkooptransactie 

toe te voegen of uw eerder ingevoerde transacties 

bewerken of verwijderen. 

In de transactieweergave (rechter schermvoorbeeld) kunt u 

op een vergelijkbare wijze uw transactie bewerken of 

verwijderen. 
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18  Broadcasten 
 

 

18.1 Terminologie 

Broadcasten is het tonen van een beleggingsproduct vanuit een (lijst)scherm of pagina 

(‘master’) naar één of meer andere schermen of pagina’s (‘slave’). Gekoppelde (lijst)schermen en 

pagina's worden een broadcastgroep genoemd. Broadcasten kan binnen één werkruimte; 

broadcasten naar verschillende werkruimtes is niet mogelijk. Wel kunt u broadcasten vanuit uw 

Persoonlijke menu. 

 

Master 

De 'master’ is het scherm of de pagina die gegevens kan versturen naar een scherm of pagina 

in de broadcastgroep. 

Om te broadcasten kunt u in een scherm of pagina: 

• Zoeken naar een nieuw beleggingsproduct (op een scherm of pagina met 1 

beleggingsproduct); 

• Klikken op een nieuw beleggingsproduct (op een scherm of pagina met meer 

beleggingsproducten); 

• Klikken op een nieuwskop. 

Dan wordt het beleggingsproduct of het nieuwsbericht naar alle schermen in de broadcastgroep 

verzonden. Niet alle schermen en pagina's kunnen gegevens van een gekoppeld scherm of 

pagina ontvangen. Zo kan een lijst-scherm geen ‘slave’ zijn binnen de broadcastgroep. 

 

Slave 

Het scherm of de pagina die 'slave’ is, kan gegevens ontvangen van een scherm of pagina in de 

broadcastgroep. Dit kunnen alleen schermen zijn voor één beleggingsproduct. Dus bijvoorbeeld 

geen lijst met de samenstelling van een index. 

 

Bijzondere procedure voor nieuws 

Wanneer u in een Nieuws Headlines-scherm op een nieuwskop klikt, wordt het 

nieuwsbericht in een Nieuwsscherm geopend. Staat dat Nieuwsscherm in de 

broadcastgroep? Dan wordt er geen nieuw Nieuwsscherm geopend. 

Bij ontvangst van een nieuw beleggingsproduct wordt het Nieuwsscherm bijgewerkt, maar een 

gekoppeld Nieuws Headlines-scherm wordt niet bijgewerkt. Dat gebeurt alleen bij ontvangst van 

een nieuw nieuwsbericht van het Nieuws Headlines-scherm. 

Een Nieuwsscherm kan een nieuwsbericht alleen naar andere schermen of pagina's 

versturen als het bericht noteringsgegevens bevat van een beleggingsproduct. 

 

Bijzondere procedure voor slepen en neerzetten 

Versleept u een beleggingsproduct naar een ‘master’ scherm of pagina? Dan wordt het 

beleggingsproduct naar alle onderdelen van de broadcastgroep verzonden. 
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Bijzondere procedure voor het Persoonlijk Menu 

Het persoonlijk menu kan als ‘master’ functioneren, maar niet als ‘slave’. 

 
 

 

18.2 Broadcastgroepen definiëren 

In een werkruimte kunt u maximaal drie broadcastgroepen definiëren. U kunt schermen of 

pagina’s in een broadcastgroep koppelen met behulp van het broadcast-symbool  – de 3 

bolletjes - in de titelbalk: 

 

Elke broadcastgroep heeft een eigen kleur. 

• Geel  = broadcastgroep 1 

• Blauw  = broadcastgroep 2 

• Rood  = broadcastgroep 3 

 

Voorbeeld 

In onderstaand voorbeeld in de tabel heeft de gebruiker het volgende gedefinieerd: 
 

Kleur Broadcastgroep Voorbeeldactie 

 

 
Lijst-scherm met watchlist Europese Indices 

Index-samenstelling-scherm 

Grafiekscherm  

Nieuwsscherm 

U klikt op de AEX in het lijst-scherm met de 
watchlist Europese Indices. 
Dan wordt de AEX naar de 3 gekoppelde 
schermen verstuurd, die dan dezelfde 
inhoud tonen. 

 

 Index-samenstelling-scherm met XYZ 

Grafiekscherm 

Nieuwsscherm 

U klikt op XYZ, dan wordt XYZ naar de 
gekoppelde schermen verstuurd, zodat deze 
dezelfde inhoud tonen. 

 

 

18.3 Broadcastgroepen in X-Ray 

Met de functie X-Ray  kunt u alle schermen en pagina’s zien die in een broadcastgroep zijn 

gekoppeld. U kunt met X-Ray ook broadcastgroepen definiëren of wijzigen. 

Aan de kleur kunt u zien aan welke broadcastgroep een scherm of pagina gekoppeld is. U kunt zelf 

schermen of pagina’s aan een broadcastgroep koppelen. Selecteer de schermen die u wilt 

koppelen door bij deze schermen het gele, blauwe of rode logo aan te vinken 
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Het persoonlijk menu, die als ‘master’ kan functioneren in een broadcastgroep, is niet zichtbaar 

in de X-Ray-functie. Wilt u het persoonlijk menu toevoegen aan of verwijderen uit een 

broadcastgroep? Dan gebruikt u het broadcast-symbool rechts bovenin het persoonlijk menu. 

 

18.4 Werking muisklik in lijst  i.c.m. Broadcast 
Als u in een lijst met uw muis op een beleggingsproduct klikt opent standaard het scherm met de 

Kerncijfers. Als u een lijst echter definieert als een master voor het broadcasten is de werking van 

een muisklik op een beleggingsproduct anders. In dit geval beperkt de muisklik zich tot het 

broadcasten van dit beleggingsproduct naar de gekoppelde slaves en naar de historie.  

 

TIP: Vindt u het niet prettig dat met een muisklik op een beleggingsproduct direct het 

Kerncijferscherm opent? Dan kunt u een lijst als master voor broadcast definiëren. Dat kan ook 

zonder dat u een slave definieert. Bij deze instelling onderdrukt u het openen van de Kerncijfers.  

  

Meer informatie 

Lijst-scherm - hoofdstuk 0 

Index-samenstelling-scherm - hoofdstuk 4.7  

Grafiekscherm - hoofdstuk 4.9 

Nieuws Headlinesscherm - hoofdstuk 4.10  

Nieuwsscherm - hoofdstuk 4.11  

Zoeken op scherm of pagina - hoofdstuk 9 

X-Ray - hoofdstuk 10 

Slepen en neerzetten – hoofdstuk 11.1 

Persoonlijk Menu – hoofdstuk 12 
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19  Technische instructies 
 

19.1 Ondersteunde omgeving 

Mijn Dealingroom is beschikbaar en geoptimaliseerd voor 

• Desktop- en laptopcomputers: alle acties; 

• Tablet: alleen preview-acties (geen mini-tablet, geen smartphone); 

• In deze browsers werkt Mijn Dealingroom goed: Chrome, Firefox, Safari, Edge. 

Gebruik altijd de meest recente versie. Internet Explorer wordt sterk afgeraden 

vanwege een zeer lage snelheid; 

• Schermbreedte desktop/laptop: minimaal 1366 pixels. 

• Voor een goed overzicht van uw werkruimte adviseren we u om binnen uw browser uit te zoomen naar 
60%-80%. In de meeste browsers kunt u dit doen met ‘Ctrl-‘ (de control knop en de min knop van uw 
toetsenbord tegelijk indrukken). Inzoomen kan met de ‘Ctrl+’. Tevens is er een speciale in- en 
uitzoomknop aanwezig in de titelbalk (zie hoofdstuk 7.6). Google Chrome is soms wazig bij gebruik 
van deze ingebouwde zoomknop. In dat geval kunt u beter ‘Ctrl- / Ctrl+’ gebruiken. Verder 
ondersteunen de meeste browsers het onderdrukken van de boven- en onderbalk van de browser met 
behulp van de functietoets F11 op uw toetsenbord voor een optimaal overzicht.   

 
19.2 Automatisch uitloggen 

U wordt automatisch uitgelogd: 

• Na 240 minuten inactiviteit.  

5 Minuten voordat u automatisch wordt uitgelogd wegens inactiviteit krijgt u daarvan 

bericht. Onderneemt u geen actie, zoals bevestigen in het dialoogvenster of klikken 

buiten het dialoogvenster? Dan wordt de sessie uitgelogd. U keert dan terug naar de 

homepagina van onze publieke ABN AMRO website. Heeft u een actieve 

versneldorderensessie? Dan wordt deze na 60 minuten inactiviteit afgesloten. De 

versneldorderensessie kunt u uiteraard weer opnieuw activeren met behulp van uw 

e.dentifier. 

• Wanneer u probeert om twee keer gelijktijdig in te loggen. U kunt met uw inloggegevens 

slechts eenmaal tegelijk inloggen. Logt u – bijvoorbeeld op een ander apparaat - met 

dezelfde inloggegevens een tweede keer in op Mijn Dealingroom, dan wordt de eerste 

sessie automatisch uitgelogd en kunt u alleen in de laatst opgestarte sessie verder 

werken.  

• Bij onderbreking van de beveiligde verbinding. Dit kan voorkomen bij een slechte 

internetverbinding of bij een wisseling naar een andere router als u bijvoorbeeld 

onderweg bent. Ook bij verandering van een vaste internetverbinding naar een Wifi-

verbinding door verwijdering van uw laptop uit een docking station is de beveiligde 

verbinding verbroken en wordt u automatisch uitgelogd.  
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20  Gebruik van tablets 
 

 
U kunt Mijn Dealingroom op een tablet gebruiken. De onderdelen en acties zijn, een aantal 

uitzonderingen daargelaten (zie tabel hierna), dezelfde als bij de desktopvariant.  

Het is op een tablet niet mogelijk om persoonlijke Werkruimtes in te richten of Werkruimtes die u 

op een desktop hebt ingericht op te roepen. 

 

Belangrijk: Door uw vinger ingedrukt te houden (long press) op een instrumentregel opent een 

contextmenu waarmee u verder kunt navigeren naar andere schermen, zoals grafiek en 

optiematrix. 

 

De volgende onderdelen en acties wijken af van de desktopvariant: 
 

Tablet Desktop 

1 Vaste werkruimte. 5 Werkruimtes die u zelf kunt inrichten. 

Paginaweergave kan niet worden gewijzigd. Paginaweergave kan in de werkomgeving worden 
gewijzigd. 

Schermen en pagina’s kunnen niet in een 
werkruimte worden opgeslagen. 

Schermen en pagina’s kunnen wel in een 
werkruimte worden opgeslagen. 

Responsief ontwerp (past in alle formaten 
van de browser), verticale en horizontale 
oriëntatie wordt ondersteund. 

Responsief ontwerp (past in alle formaten van 
de browser). 

Paginageschiedenis ontbreekt.  

Broadcasten is niet mogelijk. Broadcasten is mogelijk. 
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21 Bijlage – Voorbeelden inrichting werkruimte 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden hoe u uw werkruimte kunt inrichten. 

Detailpagina van één beleggingsproduct 

 

Op deze werkruimte is een aantal detailinformatiepagina’s van één beleggingsproduct getoond. 

Tevens zijn al deze schermen verbonden met hetzelfde broadcastsymbool. Dit biedt de 

mogelijkheid al deze schermen in één keer te activeren door in één van de schermen een nieuw 

beleggingsproduct te selecteren. Dit kan bijv. door het slepen uit de geschiedenis (Persoonlijk 

menu) , via zoeken of doordat u op dit scherm ook een lijst in uw ontwerp heeft opgenomen (zie 

volgend voorbeeld). 

 

Meer informatie over hoe dit in te richten 

Welke schermen zijn er beschikbaar – hoofdstuk 4 

Zoeken op scherm of pagina - hoofdstuk 9 

Werkruimte inrichten en bewaren – hoofdstuk 7 

Persoonlijk Menu – hoofdstuk 12 

Broadcasten – hoofdstuk 18 
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Technische analyse pagina  

  

Aan de linkerzijde is hier een lijst, bijvoorbeeld uw persoonlijke watchlist, aanwezig en daarnaast 

de grafiek met een aantal gewenste indicatoren. Door vanuit de linker lijst een instrument te 

slepen kunt u gemakkelijk alle fondsen die u wilt volgen één voor één naar de grafiek slepen voor 

uw analyse, of beleggingsproducten met elkaar vergelijken (benchmark). 

Optiepagina 

I.p.v. het grafiekscherm kunt u een werkruimte inrichten voor bijv. de Optiematrix  
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Persoonlijke Marktoverzicht werkruimte (NL+VS) 
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22 Veel gestelde vragen 
Naast deze handleiding zijn er op onze website en binnen Mijn Dealingroom onder 

“Ondersteuning” een aparte handleiding voor de Grafiek en Technische Analyse en een 

aantal Quick Reference Cards beschikbaar waarop de belangrijkste functionaliteiten getoond 

zijn. Tevens vindt u op onze website een aantal instructievideo’s om u op weg te helpen.   

1. V: Hoe krijg ik meer overzicht? 

A: Gebruik de functionaliteit van uw browser om uit te zoomen. Daarvoor zijn in de meeste 

browsers de “control –“ en “control +” knop aanwezig (“ctrl”-knop tegelijk indrukken met de “-“ 

knop van uw toetsenbord). Afhankelijk van uw beeldscherm en videokaart is een stand van 

60-80% het meest optimaal. Verder is er een zoomfunctionaliteit van uw werkruimte 

ingebouwd. Zie hiervoor hoofdstuk 7.6. Deze ingebouwde zoomfunctionaliteit geeft soms een 

wazig beeld in Google Chrome. In dat geval kunt u beter de zoomfunctionaliteit (Ctrl- / Ctrl+) 

van de browser zelf gebruiken. 

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de boven- en onderbalk van de browser te 

onderdrukken. Over het algemeen is dat de functietoets F11 op uw toetsenbord. 

Onze voorgedefinieerde Marktoverzicht-pagina’s zijn vaste pagina’s om u op weg te helpen. 

U kunt, als u de functionaliteit van Mijn Dealingroom wat beter heeft leren kennen, zelf een 

aantal schermen op uw werkruimtes plaatsen en bewaren. Deze schermen en werkruimtes 

hebt u dan helemaal ingericht naar uw eigen informatiebehoefte. 

2. V: Hoe voorkom ik dat mijn sessie weg valt? 

A: Voor Mijn Dealingroom wordt een beveiligde sessie opgebouwd in het tabblad van uw 

browser. Voorkom dat dat tabblad wordt gesloten, omdat dan - vanwege de ontbrekende 

beveiliging - uw sessie beëindigd wordt. Dat gebeurt bijvoorbeeld al als u op de “terug”-knop 

van de browser klikt of vanuit het tabblad van Mijn Dealingroom naar één van uw favorieten 

gaat. Ook F5 (verversen browser) veroorzaakt het afbreken van uw sessie. U kunt m.b.v. de 

functietoets F11 uw scherm vergroten waarmee de bovenbalk van de browser uit zicht is. Dit 

voorkomt dat u per ongeluk het tabblad sluit of op de “terug”-knop klikt. Verder sluit uw sessie 

af als u vier uur geen enkele actie binnen Mijn Dealingroom heeft gedaan. Wilt u uw sessie 

draaiend houden dan zult u minimaal éénmaal in de vier uur een scherm moeten activeren. 

Het kan ook voorkomen dat uw internetverbinding niet stabiel is. Valt deze even weg dan 

ontbreekt daarna de beveiliging en sluit Mijn Dealingroom zich. Als u uw laptop heeft 

ingesteld om in de slaapstand te gaan kan dat ook tot het wegvallen van uw sessie leiden. 

3. V: Waar vind ik mijn Beleggingsrekening? 

A: Het makkelijkst is die op te starten uit het Persoonlijke menu dat u in de rechterbovenhoek 

opstart. Door op het icoon achter de tekst beleggingsrekening te klikken opent zich ook de 

inhoud van uw beleggingsrekening. Als u meerdere beleggingsrekeningen heeft kunt u bij 

Instellingen uw standaard beleggingsrekening instellen.   

U kunt via het hoofdmenu in de linkerbovenhoek bij beleggingsrekeningen uw 

beleggingsrekening selecteren door er op te klikken. Daarmee opent u het scherm met de 

inhoud van uw beleggingsrekening. 

Daarnaast is er in het Startmenu (zie hoofdstuk 3.7) ook een marktoverzicht pagina 

beschikbaar waar uw beleggingsrekening deel van uitmaakt.  
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4. V: Hoe kan ik in Duitse aandelen handelen? 

A: Om fiscale redenen heeft ABN AMRO Duitse aandelen geadministreerd op de Beurs van 

Frankfurt en niet op de Duitse elektronische beurs. Dit heeft tot gevolg dat de orderknoppen 

bij Duitse aandelen aan de noteringen van Frankfurt zijn gekoppeld. Om u behulpzaam te zijn 

tonen wij in de indexoverzichten zowel de index van Frankfurt (L/E-DAX TR EUR) t.b.v. het 

snel kunnen vinden van de orderknop bij Duitse aandelen als de XETRA (DAX) t.b.v. de 

marktstemming van de beurs met het grootste handelsvolume. Voor de plaatsing en 

uitvoering van uw order zorgt onze broker dat die op de beste marktplaats uitgevoerd wordt 

(zie Beleid over uitvoering van orders; www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/voorwaarden.html). 

In de praktijk zal dat vaak de XETRA DAX zijn. Wilt u uw uitgevoerde order terugzien in de 

Times en Sales? Kijk dan voor beide beursplaatsen naar de handelsactiviteiten.   

5. V: Zijn er ook instructievideo’s beschikbaar? 

A: Op onze website https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsvormen/zelf-

beleggen-plus/mijn-dealingroom-ondersteuning.html zijn een aantal instructievideo’s 

beschikbaar die u de belangrijkste mogelijkheden van Mijn Dealingroom laat zien. Tevens 

vindt u binnen Mijn Dealingroom onder het Hoofdmenu bij Ondersteuning een extra 

handleiding Grafiek en Technische Analyse en een aantal Quick Reference Cards die in een 

oogopslag de mogelijkheden van Mijn Dealingroom samenvatten. 

6. V: Ik heb problemen of suggesties. Waar kan ik die kwijt?  

A: U kunt deze doorgeven aan onze Mijn Dealingroom Servicedesk. Onze contactgegevens 

kunt u vinden in de Release Informatie (zie hoofdstuk 2 ). Als u wilt dat wij contact met u 

opnemen, geeft u dan uw gegevens op waaronder we u kunnen bereiken.  

 

http://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/voorwaarden.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsvormen/zelf-beleggen-plus/mijn-dealingroom-ondersteuning.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsvormen/zelf-beleggen-plus/mijn-dealingroom-ondersteuning.html

