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Het scherm Kerncijfers biedt veel informatie over een financieel instrument of index. Onder verschillende tabs vindt u detailinformatie, zoals interactieve 

Grafiek, Koersen & Markten en Bedrijfsinformatie. U kunt er ook voor kiezen detailinformatie in een nieuw scherm te openen via het schermmenu.  

Mijn Dealingroom  -  Kerncijfers         Quick Reference Card  

 

Personaliseren? 
Kerncijfers is een pagina. Een pagina heeft een vast sjabloon dat u niet 
kunt wijzigen. Wilt u bepaalde lijsten personaliseren dan kunt u dit doen via 
de losse schermen, die u kunt opstarten via het selectiemenu. 
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Onder de tab Koersen & Markten 

kunt u verder klikken naar 

specifieke informatie. 

Informatie van alle markten waar het 

beleggingsproduct een notering heeft 

Inzicht in de handel. U kunt hier in de historie zoeken 

Inzicht in dividenden en splitsingen 

Inzicht in het actuele orderboek 

Mijn Dealingroom  -  Kerncijfers  -  Koersen & Markten     Quick Reference Card  

 

Verversen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

Onder de tab Bedrijfsinformatie kunt 

u verder klikken naar detailinformatie 

van de onderneming. 

Mijn Dealingroom  -  Kerncijfers  -  Bedrijfsinformatie   Quick Reference Card  

 



 

 

 

 

 

 

  

Mijn Dealingroom  -  Kerncijfers  -  Turbo selectie      Quick Reference Card  

 

Onder de tab Gerelateerd vindt u de subtab Turbo’s. Hier kunt u voor het beleggingsproduct de Turbo’s / Boosters uitgegeven door BNP Paribas 

vinden. U kunt hier filteren op: 

1 Long of Short 

2 Het procentuele verschil tussen de laatste slotkoers en het stop-loss niveau 

3 Hefboom  

1 2 3 
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Onder de tab Gerelateerd vindt u de subtab Opties.  
Hier kunt u kiezen voor de gewenste optieklasse. 
Dan komt u op de Optiematrix.  
U kunt overigens vanaf vele schermen direct op de 
optiematrix komen. Dat kan via het schermmenu of 
via het Snelkeuzemenu:  
                              

Naar het orderscherm voor de optieserie 

Actuele informatie van de onderliggende waarde. 

 
Beurs en/of de optieklasse wijzigen. 

 
Type (Calls, Puts of beide)  
U kunt kiezen voor de expiratiemaand en 
instellen hoeveel en rond welke uitoefenprijs u 
opties wilt zien. 

 
In de mouseover kunt u detailinformatie van de 

optieserie zien. 

 

Klikken op de uitoefenprijs verandert het 

overzicht naar opties met die uitoefenprijs op de 

verschillende expiratiedata. 

Voor combinatieorders kunt u 2 optieseries naar 

de vakken onderin het scherm slepen. 

Naar orderscherm voor het aandeel. 
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Voor een de meeste typen beleggingsproducten zijn 

er extra tabs beschikbaar.  

Voor Indices zijn de tabs Overzicht en de Index-

samenstelling beschikbaar. Op het Overzicht (zie 

voorbeeld hiernaast) wordt bijvoorbeeld een grafiek, 

de Best/Minst presterende en de Meest 

verhandelde aandelen van de huidige handelsdag 

getoond.  

Voor Aandelen is er een Overzicht met een 

samenvatting van de belangrijkste gegevens die in 

de andere tabs meer in detail zichtbaar zijn.  

Voor Opties en Futures is er een Overzicht met 

daarop gegevens over de contractspecificaties, de 

grieken en de belangrijkste gegevens van de 

onderliggende waarde. 

Voor Obligaties is er een Overzicht met daarop 

informatie over de uitgevende instelling, 

rentegegevens, betaal- en lossingsdata, 

coupongegevens, yield en meer obligatie specifieke 

gegevens. 

Voor Certificaten (waaronder Turbo’s) is er een 

Overzicht met de voor dat certificaat relevante 

detailinformatie zoals onderliggende waarde en 

condities van het certificaat.  

Voor ETF’s, valuta, basismaterialen en 

beleggingsfondsen is een Overzicht beschikbaar 

met de koers- en basisgegevens, een grafiek en het 

rendement. 


