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1 Voorwoord 
Deze handleiding is opgedeeld in de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 worden de functies 

en mogelijkheden van de grafiek behandeld. In hoofdstuk 3 vindt u de mogelijkheden van de 

beschikbare technische indicatoren. In hoofdstuk 4 behandelen we hoe u zelf in de grafieken kunt 

tekenen en in hoofdstuk 5 hoe u een benchmark kunt instellen. In hoofdstuk 6 geven we een 

aantal tips en trucs hoe u Mijn Dealingroom optimaal kan inrichten voor uw technische analyses. 

Voor de werking en interpretatie van de verschillende indicatoren verwijzen we u naar de 

literatuur die hierover geschreven is. Hierom zijn binnen de grafiekfuncties bewust vele termen in 

het Engels niet vertaald naar het Nederlands. Reden is dat als u nadere informatie over de 

werking van bepaalde indicatoren wilt zoeken op internet dat deze informatie voornamelijk onder 

de Engelstalige terminologie vindbaar is.  

 

2 Grafiek 
2.1 Opstarten grafiek 

U kunt het grafiekscherm op de volgende manieren opstarten: 

- Via het Snelkeuzemenu dat aan het begin van elke regel staat  

 

- Via het Schermmenu  

          

 

 

 

- Via het Selectiemenu 
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2.2 Instellen grafiekstijl 

Om de gewenste grafiekstijl in te stellen kunt u in het menu kiezen voor “Tonen”.  

 

Hier kunt u kiezen voor verschillende lay-outs van de grafiek. Hier zijn als voorbeeld de gekleurde 

balk bar en de lijn getoond, maar u kunt ook uw eigen favoriete grafiekstijl kiezen.  

Verder kunt u hier kiezen voor een logaritmische schaal.  

De invert-Y-axis draait de y-as om. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een 

beleggingsproduct dat in waarde stijgt bij een dalende markt zoals een Turbo Short als u die in 

een andere grafiek wilt vergelijken met de onderliggende waarde.  

Met de Bereikselectie krijgt u onder de grafiek een extra balk waarmee u kunt inzoomen voor een 

gewenste periode binnen de grafiek door de blauwe verticale balkjes te verschuiven. 
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2.3 Instellen interval en periode  

In het menu kunt u kiezen voor het te gebruiken interval tussen de grafiekpunten. De te kiezen 

intervallen liggen tussen 1 minuut en 1 maand.   

Onderin de grafiek kunt u aangeven over welke periode u de gegevens wil zien. De te kiezen 

periode loopt van 1 dag tot “Alle”. “Alle” is overigens beperkt tot 10 jaar of vanaf het moment dat 

het beleggingsproduct ontstaan is.  

De gegevens voor de korte intervallen (kleiner dan 1 dag) zijn alleen beschikbaar over de laatste 

2 weken. 

  

2.4 Navigatie met uw muis  

Door het gebruik van uw muis kunt u door de grafiek navigeren: 

- Met scrollen zoomt u in of uit in de grafiek 

- Met een vastgehouden muisklik in de grafiek kunt u naar het verleden of naar het heden 

schuiven 

- Door te klikken op de knop  rechtsonder in de grafiek springt de grafiek direct naar de 

huidige tijd   

 

2.5 Mouse-overs 

In het menu zijn een tweetal knoppen te activeren waarmee u de gegevens van een bepaalde 

dag/tijd kunt inzien.  

 

Met het activeren (groen) van de  ziet u met het bewegen van de muis in de 

grafiek de gegevens van het geselecteerde moment.  

De  knop kent drie standen die u kunt wijzigen door er op te klikken: 

Uit, Actief 1:  Actief 2:  Ook hier 

ziet u de gegevens van het met uw muis geselecteerde moment. 
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2.6 Gebeurtenissen  

In het menu kunt u via de keuze Gebeurtenissen verschillende gebeurtenissen zichtbaar maken 

in de grafiek die van invloed kunnen zijn voor bepaalde koersontwikkelingen, zoals 

nieuwsberichten, dividenduitkeringen en splitsingen. 

  

Als u op de betreffende gebeurtenis in de grafiek met uw muis klikt ziet u de details van de 

betreffende gebeurtenis. Hieronder ziet u voorbeelden van de details van nieuws, een splitsing en 

van een dividenduitkering  
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3 Technische Analyse 
3.1 Selecteren indicatoren 

Onder de menukeuze indicatoren kunt u kiezen voor vele indicatoren. Afhankelijk van het type 

indicator wordt deze in (voorbeeld Voortschrijdend Gemiddelde (MA/Moving Average) in de 

onderstaande grafiek) of onder de grafiek (voorbeeld RSI; volume) getoond.  

 

Door u zelf geselecteerde indicatoren worden bovenaan de lijst van indicatoren onder de 

menukeuze indicatoren getoond (blauw kader). U kunt de parameters van een indicator instellen 

op het moment van toevoegen of later als de indicator al onderdeel is van de grafiek door op de 

indicator te klikken (blauw gemarkeerd in bovenstaand schermvoorbeeld).  

U kunt een indicator verwijderen met de x (blauw gemarkeerd) in het menu of door in de grafiek 

met uw muis boven de indicator te gaan staan (indicator licht dan op) en op de deleteknop van 

uw toetsenbord te drukken. Bij indicatoren getoond onder de grafiek verschijnt een subscherm als 

u er met uw muis over beweegt dat een kruisje bevat waarmee u de indicator verwijdert.  

 

Let op: 

In deze versie worden uw gekozen en ingestelde indicatoren slechts behouden in het 

grafiekscherm. Sluit u het grafiekscherm dan bent u uw keuzes en instellingen kwijt.    
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3.2 Instellen indicatoren 

 

Indicatoren kunt u instellen door bij het rode kader (1) op de indicator te klikken 

of in het indicatorscherm bij “Plots” (2), die verschijnt als u er met uw muis over 

beweegt . Er opent zich dan een scherm waarin u de parameters, kleur en 

lijndikte kan instellen (zie ook 4.2 voor kleur en lijninstellingen). Bijvoorbeeld voor 

een Voortschrijdend gemiddelde (Moving Average) is dit het instellingenscherm: 

 

Voor indicatoren onder de grafiek zijn er extra instelmogelijkheden in het 

submenu dat verschijnt als u met uw muis beweegt bij het rode kader 2. De 

keuzemogelijkheden  die daar getoond worden hebben de volgende werking: 

 Met het pijltje omhoog of omlaag verandert u de volgorde van de 

indicatoren onder de grafiek 

 Met het kadertje vergroot u de subgrafiek van de indicator 

 Met het tandwieltje opent u bovenstaand instellingenscherm 

 Met het kruisje sluit u de indicator 

Voor de werking en interpretatie van de verschillende indicatoren verwijzen we u naar de 

literatuur die hierover geschreven is en die u bijvoorbeeld op internet kunt vinden. 
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4 Tekentools 
4.1 Activeren tekentools 

Als u rechtsboven in het menu de tekentools (rode kader) activeert verschijnen in het linker 

gedeelte van het scherm de iconen van de verschillende tekentools. Hiermee heeft u meerdere 

tekentools beschikbaar om zelf uw technische analyses te doen. Als u met uw muis over het 

icoon beweegt verschijnt de beschrijving van de betreffende tool. Hieronder als voorbeeld in 

blauw voor de Trend Line. Uw tekeningen worden automatisch per beleggingsproduct bewaard 

en worden de volgende keer dat u de grafiek voor dit beleggingsproduct opent weer getoond. 

 

Met Annotation (notitie) kunt u bijv. commentaar in uw grafiek toevoegen. 

Met de iconen boven in het menu kunt u kiezen voor “alleen iconen”, “icoon 

met tekst” of het menu loskoppelen van de grafiek.  
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4.2 Tekenen 

Om bijvoorbeeld een lijn te trekken klikt u eerst in het submenu op lijn. Daarna klikt u eenmaal in 

de grafiek op de plek waar de lijn moet starten. Vervolgens verplaats u uw muis in de grafiek. U 

ziet dan de lijn dynamisch meegaan. Geeft u op een gegeven moment een tweede klik dan wordt 

de lijn gefixeerd.  

Staat de lijn niet geheel correct? Dan kun u met een vastgehouden klik op de lijn deze verticaal of 

horizontaal verschuiven. Wilt u de hoek nog wat bijstellen? Dan kunt u één van de bolletjes met 

uw muis selecteren en de hoek bijstellen. 

 

Als u het magneetje (linksonder) activeert wordt u geholpen in het precies positioneren van het 

start- en/of eindpunt van een lijn. 

 

Alle tekentools werken op een vergelijkbare wijze. Namelijk: 

1e muisklik Startplek  

2e muisklik Fixeren 

Vastgehouden muisklik Positioneren 

Activeren met muis door deze er boven 

te houden (licht op in rood) + 

rechtermuisknop en dan keuze delete 

drawing 

Verwijderen (dit werkt alleen in de 

modus tekentools actief) 

Bij een aantal tekentools kunt u de kleur en/of lijndikte wijzigen. Nadat u de tool in het menu 

gekozen heeft verschijnt er een gekleurd blokje en/of een lijntje achter de tool. Als u op het 

gekleurde blokje klikt opent een kleurenpalet waarmee u uw gewenste kleur kunt kiezen. Klikt u 

op het lijntje dan kunt u kiezen voor een ander lijntype. Bij sommige tekentools zijn er meerdere 

kleurenblokjes. De ene kleur is dan bijvoorbeeld voor het kader en de andere voor de 

achtergrond. 
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Bovenstaand kunt u ook bereiken door bijv. de lijn te activeren door uw muis erboven te plaatsen; 

lijn licht rood op; en dan op uw rechtermuisknop te klikken. Dan opent zich onderstaand menu 

waarin uw “Edit Settings” kan kiezen om de kleur of lijnvorm kunt aanpassen. Tevens heeft u 

hierbij de mogelijkheid op tools naar voren of juist naar achteren te verplaatsen t.o.v. andere 

tools. 

 

Let op: Zolang een tool, bijvoorbeeld lijn, geselecteerd is wordt bij iedere 

muisklik weer met het trekken van een nieuwe lijn begonnen. Wilt u dit niet 

dan kunt u bij selecteer tool “No tool” selecteren. 

Met de pijltjestoetsen kunt u wijzigingen ongedaan maken of juist weer terugdraaien. 
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5 Benchmarken 
5.1 Vergelijken beleggingsproducten 

Wilt u beleggingsproducten met elkaar vergelijken dan kunt u één of meerdere 

beleggingsproducten in de onderste helft van de grafiek slepen. Ook middels de zoek 

(vergrootglas) kunt u een beleggingsproduct als benchmark toevoegen. 

 

Dit kan tot maximaal 10 beleggingsproducten. Met het kruisje achter het beleggingsproduct kunt 

u deze benchmark weer verwijderen. 
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6 Tips en Trucs / Broadcasten 
6.1 Lijst en grafiek koppelen middels broadcasting 

U kunt meerdere beleggingsproducten analyseren met een aantal indicatoren in dezelfde 

instelling. Bij wisseling van het beleggingsproduct in het grafiekscherm blijven de ingestelde 

indicatoren actief. 

Het veranderen van beleggingsproduct kunt u doen op twee manieren. 

1. Door vanuit een lijst een ander beleggingsproduct bovenin de grafiek te slepen.  

2. Door een lijst middels broadcasting  te koppelen aan de grafiek. In dat geval volstaat een klik 

op het beleggingsproduct in de lijst om dat beleggingsproduct in de grafiek te activeren. 

Broadcasting wordt uitgebreid beschreven in de algemene handleiding van Mijn Dealingroom. In 

het kort kunt u broadcasting instellen door in beide schermen hetzelfde gekleurde bolletje te 

activeren. Zie de rode kaders in onderstaand scherm: 

 

Of via het X-ray menu kunt u door het aanklikken van dezelfde kleur bolletjes het lijstscherm en 

het grafiekscherm met elkaar verbinden: 

   

6.2 Standaard functionaliteit 

Uiteraard bevat dit scherm de 

standaardfunctionaliteit zoals het 

opstarten van een ander scherm 

vanuit het schermmenu: 

 

 

 

 

 

En het beschikbaar zijn van de orderknop om direct een order voor 

het beleggingsproduct te plaatsen:  
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6.3 Standaard grafiektype instellen 

Via het selectiemenu kunt u instellen met welk grafiektype uw grafiekscherm standaard geopend 

wordt en welke benchmark de standaard is.  

 

 

  

 
6.4 Bewaren ingestelde indicatoren 

Er is geen mogelijkheid om uw gekozen indicatoren en de bijbehorende instellingen afzonderlijk 

te bewaren. Ze zijn onderdeel van het actieve grafiekscherm en worden daarin wel bewaard bij 

het wisselen van werkruimten of over sessies heen. Ze worden echter niet bewaard als onderdeel 

van een bewaarde werkruimte. Voorkom het sluiten van uw grafiekscherm als u de daarin 

gekozen indicatoren en de bijbehorende instellingen van indicatoren later opnieuw wil gebruiken.  

Doet u veel aan technische analyse? Dan is het raadzaam om daarvoor één werkruimte te 

reserveren waar u naast een lijst (zie tip in paragraaf 6.1) het grafiekscherm inricht met de door u 

gewenste indicatoren en dat grafiekscherm nooit te sluiten.  


