
Verkorte
handleiding



Welkom bij LYNX
In de verkorte handleiding bespreken we de belangrijkste functionaliteiten van het handelsplatform.

Voor de volledige handleiding kunt u terecht op www.lynx.be/handleiding.

02   HANDELSPLATFORM

Handelsplatform

Het handelsplatform installeren op uw computer

Het handelsplatform van LYNX kan worden geopend via computer, mobiele telefoon en tablet. Met 

het handelsplatform kunt u onder andere orders inleggen, real-time streaming koersen bekijken en uw 

rekeningoverzicht in de gaten houden.

Ga in uw browser naar www.lynx.be/software.

Kies uw besturingssysteem en volg de stappen die op het scherm verschijnen.
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LET OP! Voordat u aan de slag gaat met het handelsplatform, is het van belang dat uw 

e-mailadres aan uw rekening is gekoppeld. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, neem dan

eerst contact op met de LYNX klantendesk via de chatfunctie op de website of op 09 223 23 20.

!



Het handelsplatform staat standaard in de Engelse taal. Indien u de Nederlanse taal wenst te gebruiken, kunt u 

hiervoor het Nederlandse taalbestand downloaden op onze website (www.lynx.be/software). Zorg dat de installatie 

van het handelsplatform is voltooid voordat u de Nederlandse taal installeert.

Het wachtwoord voor de Nederlandse taalbestanden is: LANG1551

(let op: dit wachtwoord is hoofdlettergevoelig).

Nadat u het platform op uw computer heeft geïnstalleerd, logt u in via het

programma Trader Workstation 4.0.  Bij de installatie wordt automatisch een 

snelkoppeling op het bureaublad van uw computer geplaatst (zie afbeelding rechts).

Als u dubbelklikt op de snelkoppeling, verschijnt het inlogvenster in beeld. Het is belangrijk dat u een vinkje zet bij 

Use/store settings on server . Hierdoor worden automatisch de tabbladen met de belangrijkste beurzen en 

aandelenkoersen aan uw handelsplatform toegevoegd.

Indien u de Nederlandse taal heeft geïnstalleerd, 

kunt u deze selecteren door voor het Nederlandse 

vlaggetje te kiezen in het inlogscherm . Deze 

actie hoeft u slechts eenmalig uit te voeren.

Wanneer u bent ingelogd, verschijnt onderstaand scherm (inclusief tabbladen van de belangrijkste beurzen):
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De Nederlandse taal installeren

Eerste keer inloggen



Effecten toevoegen
Uw LYNX handelsplatform is standaard ingedeeld met (aandelen)koersen van de grootste beurzen wereldwijd

(Dow Jones, DAX, AEX, etc.). Daarnaast heeft u ook direct beschikking over de koersen van diverse opties, futures 

en valuta’s.

Als u een effect wil bekijken dat niet standaard in het handelsplatform staat, dan kunt u die op twee manieren 

opzoeken en toevoegen: op naam of met de ISIN-code van het effect.

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

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

AkzoNobel:

Zoeken op naam

Het systeem toont een selectie van fondsen in een apart venster. Kies hieruit het effect waar u naar op zoek bent. 

In dit geval zoeken we AkzoNobel, genoteerd aan de AEB (Amsterdamse EffectenBeurs).

Klik vervolgens onderin op  OK  .

U ziet nu een lijst met de beschikbare financiële producten van het door u geselecteerde effect.

Klik op het product dat voor u van toepassing is om de koersen hiervan toe te voegen aan uw handelsplatform.
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Let op: In het geval van aandelen kunt u kiezen tussen SMART en Kies Specifieke Beurs:

Wanneer u voor SMART kiest, zoekt het handelsplatform 

automatisch voor u de beste bied- en laatprijs van het 

aandeel op alle beurzen waarop het aandeel genoteerd 

staat, in de gekozen munteenheid.

Opmerking: SMART is niet voor elk aandeel beschikbaar.

Wanneer u op Kies Specifieke Beurs klikt, krijgt u een 

keuzescherm waarin u zelf kunt kiezen van welke beurs 

waarop het aandeel genoteerd staat u de koersdata wilt 

bekijken.

U kunt een effect ook opzoeken via de ISIN-code. Klik in het handelsplatform op een lege rij en vul in de eerste 

kolom de gehele ISIN-code van het effect in. Bevestig dit met de  Enter  -toets van uw toetsenbord. 

Een nieuw scherm wordt geopend. In dit scherm kunt u kiezen van welke beurs waarop het effect genoteerd staat, 

u de koersdata wilt toevoegen aan uw handelsplatform. Klik onderin op  OK   om uw keuze te bevestigen.

Zoeken op ISIN-code
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06   SOORTEN ORDERS

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

orders binnen het handelsplatform. Een order is in te delen in twee aspecten: het ordertype  en de

geldigheidsduur .

Ordertype

MKT     Market / Bestens

Met een marktorder geeft u aan dat u direct tegen 

de geldende marktprijs wilt kopen of verkopen. Let 

bij deze order op dat het bied- of laatvolume groot 

genoeg is om uw order in zijn geheel uit te laten 

voeren. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt u voor 

het restgedeelte bij een verkooporder vaak een lagere 

prijs of betaalt u bij een kooporder een hogere prijs.

STP     Stoploss

Met een stoplossorder kunt u het punt aangeven 

waarop u uw verlies wilt nemen. Hierdoor hoeft u niet 

continu alle koersen te volgen en weet u vooraf wat 

uw maximale verliezen zijn. Ervaren beleggers maken 

veel gebruik van deze order voor het beschermen 

van posities. Met een stoplossorder koopt/verkoopt u 

wanneer de door u opgegeven stopprijs wordt bereikt 

tegen de dan geldende marktprijs.

LMT     Limiet

Wanneer u een order aanmaakt, staat deze 

standaard ingesteld als limietorder. Met deze order 

geeft u aan voor welke prijs u maximaal wilt kopen 

of welke prijs u minimaal wilt ontvangen in het geval 

dat u verkoopt. Zodra de door u opgegeven prijs 

wordt bereikt, wordt de ingelegde order uitgevoerd. 

Bij een kooporder betaalt u nooit meer (of bij een 

verkooporder ontvangt u nooit minder) dan de door u 

opgegeven limietprijs.

STP LMT     Stop Limiet

De werking van de stop limietorder is hetzelfde als 

die van een stoplossorder, met als verschil dat bij 

het bereiken van de door u opgegeven stopprijs 

een limietorder wordt ingelegd in plaats van een 

marktorder.



Wanneer u nog niet bekend bent met de verschillende ordertypes, kan het verstandig zijn om de

werking hiervan uit te proberen op een testrekening. Meer informatie over het openen van uw 

persoonlijke testrekening vindt u op www.lynx.be/testrekening.
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Geldigheidsduur

Geavanceerde orders

DAY     Dagorder

De standaard ingestelde geldigheidsduur is de dagorder. Een dagorder is geldig tot het einde van de handelsdag. 

Wanneer deze order gedurende de dag niet wordt uitgevoerd, dan wordt deze automatisch geannuleerd en uit uw 

handelsplatform verwijderd. 

GTC     Doorlopende order

Kiest u voor een GTC (Good-Till-Cancelled) ofwel doorlopende order, dan loopt uw order door totdat deze 

wordt uitgevoerd of totdat u de order zelf annuleert. Bij sommige orders staat een maximale tijdsperiode op een 

doorlopende order (dit is veelal een periode van maximaal zes maanden). Wanneer dit het geval is, krijgt u hiervan 

een melding op het moment dat u de order inlegt.

TRAIL     Trailing Stoploss

Een trailing stoplossorder is een order waarbij de stopprijs op een van te voren opgegeven bedrag of percentage 

onder de huidige koers ligt. Als de koers stijgt, stijgt de stoplossorder mee met het door u opgegeven bedrag/

percentage. Als de koers echter daalt, daalt de stoplossorder niet mee. Door deze ordermogelijkheid wordt het 

maximale verlies beperkt, terwijl de mogelijke winst groter wordt wanneer de koers stijgt. Deze order kan ook 

worden gebruikt bij een shortpositie.

Het LYNX handelsplatform biedt ook meer geavanceerde orders aan. Hieronder vindt u een korte uitleg van de 

meest gebruikte orders:

TIP



BRACKET     Bracketorder

Met een bracketorder plaatst u naast uw basisorder twee extra orders: één limietorder om winst te nemen en 

één stoplossorder om uw mogelijke verlies te beperken. Zodra de basisorder is uitgevoerd, worden de limiet- en 

stoplossorder direct automatisch naar de beurs verstuurd. Wanneer vervolgens één van deze twee orders wordt 

uitgevoerd, wordt de andere order automatisch geannuleerd.

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

een nieuw keuzemenu opent.

Kies voor Koppel  en vervolgens voor Bracket Orders .

U dient na aanpassing van de door u gestelde limiet- en stopprijs alleen op de  V   (Verzend-)knop 

van uw basisorder te klikken .

U ziet nu tweemaal een order onder uw basisorder staan. Een limietorder om winst te nemen en een stoplossorder 

om een eventueel verlies te beperken. 
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OCA     One-Cancels-All

Wanneer u reeds in positie zit en u wilt een gekoppelde limiet- en stoplossorder inleggen, dan is het niet langer 

mogelijk om dit te doen door middel van een bracketorder. Mocht u toch een gekoppelde winst- en verliesorder 

tegelijkertijd willen inleggen, dan doet u dit middels het plaatsen van een OCA-order. Met deze order wordt na 

uitvoering van één van de twee orders de andere order direct geannuleerd.

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

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

(limietorder) staan.

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

Geef vervolgens onder de kolom OCA Groep  bij beide orders hetzelfde getal op; 

in dit geval kiezen wij voor het getal 12345.

Heeft u de orders naar wens aangemaakt en wilt u deze naar de beurs versturen?

Klik dan bij beide verkooporders op de  V   (Verzend-)knop .

Beide orders worden nu naar de beurs verstuurd. Indien één van de twee orders wordt uitgevoerd, wordt de 

andere order automatisch geannuleerd.
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Let op: indien u meerdere OCA-orders aanmaakt, zult u bij iedere order een nieuw getal op moeten 

geven (gebruikt u één getal, dan zullen alle orders aan elkaar gekoppeld zijn).



Plaatsen van een order
U kunt binnen het LYNX handelsplatform op verschillende manieren een order plaatsen. We maken hierbij 

onderscheid tussen het inleggen van orders met behulp van realtime koersdata en met behulp van vertraagde 

koersdata.

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

(verkooporder) te klikken. Volg vervolgens onderstaande stappen:

Geldigheidsduur Geef de looptijd (dag of doorlopend) van uw order in

Aantal Vul het aantal stukken in dat u wenst aan te kopen/te verkopen

Ordertype Geef het ordertype op (LMT, MKT, STP, TRAIL etc.)

Prijs Vul de door u gewenste prijs in

Bestemming Deze kolom geeft aan naar welke beurs uw order wordt verstuurd

10   PLAATSEN VAN EEN ORDER

Direct een order plaatsen

U dient na aanpassing van de door u gestelde limiet- en stopprijs alleen op de  V   (Verzend-)knop 

van uw basisorder te klikken .



Wanneer u geen beschikking hebt over realtime koersdata, dan plaatst u een order door op de laatprijs (kooporder) 

of de biedprijs (verkooporder) te klikken. U herkent een effect waarvan u vertraagde koersdata ontvangt doordat de 

regel van dit effect geel is gemarkeerd. Daarnaast ziet u in de kolom Laatste voor de laatste koers van het effect 

een D (van Delayed)  staan.

Aantal Vul het aantal stukken in dat u wenst aan te kopen/te verkopen

Ordertype Geef het ordertype op (LMT, MKT, STP, TRAIL etc.)

Prijs Vul de door u gewenste prijs in

Bestemming Deze kolom geeft aan naar welke beurs uw order wordt verstuurd

Geldigheidsduur Geef de looptijd (dag of doorlopend) van uw order op
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Orderticket

Klik met uw linkermuisknop op Aanmaken + Order Verzenden om de order daadwerkelijk naar de beurs 

te versturen .



Handelen in vreemde valuta
Uw rekening bij LYNX is een multivalutarekening. Dit houdt in dat u op één rekening over meerdere valuta kunt 

beschikken. Het is dus niet nodig om meerdere rekeningen te openen wanneer u bijvoorbeeld zowel effecten 

genoteerd in euro’s als effecten genoteerd in US dollars wilt verhandelen.

Een effect wordt bij LYNX verhandeld in de valuta waarin het genoteerd staat: zo worden Belgische effecten 

bijvoorbeeld in euro’s verhandeld en Amerikaanse effecten in US dollar.

Het handelsplatform is zeer flexibel met valuta.

Stel, u stort € 10.000 en u koopt voor $ 5.000 Amerikaanse effecten, dan blijft u € 10.000 positief staan. U komt 

echter ook $ 5.000 negatief te staan. Dit betekent dat u automatisch gedekt bent tegen een valutarisico. Wanneer 

de waarde van de US dollar daalt ten opzichte van de euro, dan wordt uw positie in aandelen immers minder 

waard in verhouding tot euro’s. Dit geldt ook voor uw $ 5.000 debetstand. Over de roodstand in US dollars betaalt 

u wel debetrente.

Wanneer u na de transactie in een effect 

genoteerd in een buitenlandse valuta niet 

negatief wilt staan in deze valuta, dan kunt 

u via het rekeningoverzicht in het LYNX 

handelsplatform gemakkelijk het saldo in 

een buitenlandse valuta salderen.

Ga hiervoor linksboven in het 

handelsplatform naar Rekening .

Het scherm met daarin uw rekening-

gegevens opent (zie afbeelding rechts).

Onder de tabel Marktwaarde  ziet u 

hoeveel cash u op uw rekening heeft staan 

en in welke valuta’s dit is onderverdeeld.
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Over het negatieve valutabedrag wordt debetrente berekend. Indien u negatieve valutabedragen op uw rekening 

wilt salderen, kunt u onderstaande stappen volgen:

Een orderregel verschijnt in uw handelsplatform. U hoeft nu enkel nog op de  V   (Verzend-) knop te 

klikken om de order naar de beurs te versturen . Het negatieve bedrag dat u in de buitenlandse valuta op 

uw rekening had staan, is nu gesaldeerd en u heeft hiervoor euro’s (de standaard basisvaluta van de rekening) 

verkocht.

LET OP: Het is mogelijk dat na het salderen, een klein bedrag (positief of negatief) overblijft. Dit bedrag wordt in de 

loop van de handelsweek automatisch verrekend. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
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Klik met de rechtermuisknop op 

het negatieve valutabedrag .

Kies vervolgens voor Sluit 

restant van Valutapositie .



Een grafiek openen
In het LYNX handelsplatform kunt u gemakkelijk grafieken bekijken van de door u gewenste effecten of derivaten. 

Bepaal zelf de tijdsperiode van de grafiek en voeg desgewenst verschillende technische indicatoren toe. U kunt 

ook rechtstreeks in de grafiek koop- en verkooporders inleggen.
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Open een grafiek

Klik met uw rechtermuisknop 

op de regel van het effect of 

derivaat waarvan u een grafiek 

wilt openen (bijvoorbeeld ING).

Selecteer Grafieken.

Klik met uw linkermuisknop op 

Nieuwe Grafiek...

Tijdsperiode
Tijdsperiode waarvan u de grafiek wilt bekijken
(bijvoorbeeld 4 uur, 1 week, 3 maanden of 5 jaar) 

Wat te tonen
Geef aan welke informatie u wil zien in de grafiek
(bijvoorbeeld Transacties, Bied/Laat of Historische Volatiliteit)

Bar type Hoog/Laag bar of Candlestick

Extra Data om 
weer te geven

Selecteer welke extra data u in de grafiek zichtbaar wilt hebben
(bijvoorbeeld Volume of Grafiek Trader)

Grafiek Tijd Opties
Selecteer Houd grafiek up-to-date om de grafiek realtime
door te laten lopen terwijl deze open staat



De grafiek wordt in een nieuw scherm geopend.

Klik op  OK   om de grafiek te openen.
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Mobiele applicatie
Naast het uitgebreide handelsplatform voor uw computer is er ook een versie voor de mobiele telefoon of tablet. 

Deze bevat onder andere de volgende mogelijkheden:

In de afbeelding hiernaast ziet u aan de 

linkerkant het hoofdmenu. U kunt hier onder 

andere de koersen op uw watchlist , de 

uitgevoerde transacties , uw portefeuille- 

 en rekeningoverzicht  bekijken.

Wanneer u een effect geselecteerd heeft, opent 

het scherm rechts. U kunt hier onder andere de 

grafiek  en de optiekoersen  bekijken. In 

dit scherm kunt u rechtstreekse koop- 

en verkooporders  plaatsen.

Mobiele applicatie installeren

Mobiele telefoon

- Bekijk real-time streaming koersen, inclusief grafieken en marktscanners

- Handel onder meer in aandelen, opties, futures en forex op meer dan 100 beurzen

- Direct inzicht in uw rekening

- Bekijk uitvoeringsrapporten

- Houd uw portefeuille overal en altijd in de gaten
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Ga met uw mobiele telefoon of tablet naar de App Store (Apple), Google Play 

Store (Android) of App World (BlackBerry) en zoek op “mobileTWS”. U herkent 

de applicatie aan het icoon rechts. Installatie is altijd gratis.

Uitgebreide instructies per type toestel vindt u op onze website:

www.lynx.be/mobiel.



   Knoppen voor het openen van uw rekeningoverzicht, transacties en alerts

   Bekijk uw watchlist, portefeuille, openstaande orders en marktscanners

   Korte watchlist

   Snapshot van uw rekening

   Leg een kooporder in

   Leg een verkooporder in

   Open het scherm voor informatie over opties

   Wijzig hier de grafiekinstellingen en voeg technische studies toe

Tablet / iPad
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LYNX Academy
In juli 2012 is LYNX begonnen met het organiseren van de LYNX Academy. Met de LYNX Academy willen wij u 

verder op weg helpen in de wereld van beleggen. Dit unieke educatieprogramma geeft u de kans om uw kennis te 

verbreden en uw beleggingsvaardigheden te verscherpen. 

De opleidingen zijn geschikt voor zowel beginnende als gevorderde beleggers en 

kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Enkele voorbeelden van regelmatig terugkerende webinars:

U kunt zich geheel gratis inschrijven voor de LYNX opleidingen via de website van LYNX:

Alle opleidingen van de LYNX Academy worden opgenomen en zijn 

in het archief terug te vinden op de website van LYNX.

- Maandelijkse Beursupdate

- Een introductie tot dividendbeleggen

- Optiestrategieën voor gevorderden

- De trade van de week

18   LYNX MASTERCLASS

Strategie & tactiek Analyse Derivaten LYNX Handelsplatform

www.lynx.be/academy

Wat is een webinar? 

De LYNX Masterclasses worden voornamelijk gegeven in de vorm van een webinar.

Een webinar is een seminarie dat u via uw computer online kunt volgen. U volgt de opleiding 

vanachter uw eigen beeldscherm zonder dat u naar een aparte locatie hoeft af te reizen. Via 

de chatfunctie kunt u direct vragen stellen aan de spreker. Webinars zijn eenvoudig in gebruik 

en voor iedereen toegankelijk.

?



Afkortingen & codes
Bij LYNX heeft u de mogelijkheid om op meer dan 100 beurzen in 23 verschillende landen te handelen. Met één 

muisklik handelt u overal ter wereld in aandelen, opties, futures, valuta’s, ETF’s, warrants, obligaties en CFD’s. 

Wanneer u in een effect/derivaat wilt handelen, heeft u de fondscode hiervan nodig. Op deze pagina vindt u een 

lijst met de belangrijkste fondscodes en beurstijden (in Belgische tijd) van de desbetreffende beurzen.

Opties/Futures op Europese indices

EOE AEX index

BFX BEL 20 index

CAC40 CAC40 Index

ESTX50 Euro STOXX  50 index

DAX DAX 30 index

Z FTSE100 Index

GBL Eurobond 10 jaar

Opties/Futures op Amerikaanse indices

ES S&P 500 index

NQ Nasdaq 100 index

YM Dow Jones Index

Opties/Futures op grondstoffen

CL Olie future

NG Gas future

HG Koper future

SI Zilver future

GC Goud future

CFD’s op indices

IBNL25 AEX index

IBFR40 CAC40 Index

IBDE30 DAX 30 index

IBEU50 Euro STOXX  50 index

IBGB100 FTSE100 Index

IBUS500 S&P 500 index

IBUST100 Nasdaq 100 index

IBUS30 Dow Jones Index

Land Code Producten Tijden

Nederland AEB Aandelen 09:00 - 17:40

FTA Opties 09:01 - 17:30

FTA Futures 08:00 - 22:00

België SBVM Aandelen 09:00 - 17:40

BELFOX Opties 09:01 - 17:30

Frankrijk SBF Aandelen 09:00 - 17:30

MONEP Opties 09:00 - 17:30

MONEP Futures 08:00 - 22:00

Duitsland IBIS Aandelen 09:00 - 17:40

DTB Opties 09:00 - 17:30

DTB Futures 08:00 - 22:00

Engeland LSE Aandelen 08:00 - 17:30

LIFFE Opties 09:00 - 18:30

LIFFE Futures 08:00 - 22:00

Amerika NYSE Aandelen 15:30 - 22:00

NASDAQ Aandelen 15:30 - 23:30

AMEX Aandelen 15:30 - 22:00

ISLAND Aandelen 10:00 - 02:00

ISE Opties 15:30 - 22:00

CBOE Opties 15:30 - 22:00

CME Futures 23:15 - 22:15

22:30 - 23:15

Canada TSX Aandelen 15:30 - 22:00

VENTURE Aandelen 15:30 - 22:00
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T +32 (0)9 223 2320
E info@lynx.be

LYNX B.V. 
Graaf van Vlaanderenplein 23
9000  Gent


