
Gebruik CQG Desktop versie

1. Login 

2. Overzicht en default pagina

3. Widgets en pagina’s

4. Quotes en symbols

5. Charts

6. Trading

7. CQG symbol ID

8. Overige

CQG Desktop is een web based applicatie die geen download of 
installie vereist. Gebruik gewoon de browser die u gewoon bent en ga
meteen aan de slag.

Wij staan altijd
voor u klaar.
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Login

De applicatie is beschikbaar op https://m.cqg.com/whs/login
Voer uw codes in en klik op Log on.
Vervolgens opent zich het volgende hoofdscherm

Kies live account

Voer gebruikersnaam in

Voer paswoord in

Belangrijk:
Een tweede sessie inloggen zal
ervoor zorgen dat de eerste
sessie uitgelogd wordt.
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Overzicht en default pagina

Switchen tussen
pagina’s, nieuwe

toevoegen

Widgets aan
pagina’s toevoegen

Definieer personlijke
voorkeuren

Overview 
markets

Sidebar 
uitbreiden

Selecteer
account

Tabs, widgets toevoegen, 
widget opties bekijken

Plaats en beheer van 
orders

Account overzicht
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Widgets en pagina’s

Widgets zijn individuele vensters met speciale
functionaliteiten. Widgets kunnen aan pagina’s toegevoegd
worden. Pagina’s kunnen als layout bewaard worden.

Toegang widgets 
vanuit de linker 

balk

Nieuwe widget 
verschijnt naast

de actieve tab

Drag and drop een
widget tab om 
deze naar een

andere locatie te
brengen

Open een nieuwe pagina en krijg een overzicht van alle
widgets: Chart, Quotes, Symbol info, Trade, 
Orders&Positions, Accounts, Options, News, Messaging

Gebruik
bestaande
pagina’s of 

voeg nieuwe
toe
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Quotes en symbols (1/3)

Gebruik een
bestaande stijl

CQG Desktop Version

Symbolen en hun koersen zijn geordend in lijsten. Er kunnen
verschillende stijlen toegepast worden op deze lijsten. 

Voorbeeld: Koersenbord

Voorbeeld: Quote Spreadsheet Voorbeeld: Market Watch

Personaliseer uw
quote window
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Quotes en symbols (2/3)

U heeft een stijl
geselecteerd.

Het venster voor de  
symbool lijsten opent

onmiddellijk. 

Gebruik een
vooringestelde lijst of 
maak zelf een nieuwe

Voeg nieuwe symbolen
toe door het zoeken op 
Symbol-ID, Name etc.
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Met een rechter
muisklik op een
symbol kan men 
bijkomende
functies en opties
oproepen
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Symbolen en hun koersen zijn geordend in lijsten. Er kunnen
verschillende stijlen toegepast worden op deze lijsten. 



Quotes en symbols (3/3)
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Bij het toevoegen van een nieuwe chart of HOT widget, wordt het 
laatst geselecteerde symbool gebruikt om de chart of HOT widget mee 
te vullen.

Eens een widget/chart op de pagina
staat, kan met het symbool ervan

bovenaan in de werkbalk
veranderen. 

Men zoekt er op exchange symbol, 
op de naam, of op CQG symbool in 

het zoekveld.   
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Charts
CQG voorziet een reeks grafiekopties, met de focus op maximale
flexibiliteit.

Activeer een
symbool, klik

op Chart en 
kies het chart 

type

Rechter muisklik in de 
grafiek en configureer uw

voorkeuren

Gebruik tools 
vanuit de 
werkbalk
zoals, cross 
hair,
text etc.

Modifieer contract, tijdsframe, grafiek type, studie en andere
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Trading (1/2) – b.v. HOT (Hybrid Order Ticket)

CQG biedt een selectie aan orderingave en order management 
applicaties afgestemd op verschillende trading stijlen.

Plaats orders door Drag & Drop 
van de koers in de ASK of BID 

kolom
Een pop up toont de order 

specificaties. Om te bevestigen, 
klik op “Place order”

Vervolgens zijn de orders zichtbaar
in de ASK / BID kolom en in de  
widget “Orders working”

Of gebruik de knoppen onder het 
orderboek om het order type, 

bedrag en andere parameters te
definiëren
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Trading (2/2) – b.v. Spreadsheet Trader

Haal de informatie te voorschijn door via “-/+” 
meer orderboek details te zien. 

Klik op een koers en gebruik BUY/SELL of drag 
& drop de koers om het order te plaatsen.

Posities en orders zijn getoond in de  
widgets Positions, Orders etc. 
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CQG biedt een selectie aan orderingave en order management 
applicaties afgestemd op verschillende trading stijlen.



CQG symbol ID
Houd er rekening mee dat CQG zijn eigen symbolen hanteert en dat
die afwijken van die van de exchange. Hieronder een overzicht van de 
courante instrumenten. (Bv. DAX Juni 2020 = DDM20)
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Om het CQG symbool van de 
onderliggende waarde te kennen, 
gelieve hier te klikken:

http://help.cqg.com/fcm/symbols.xlsx

Om het symbool van de 
expiratiemaand te kennen, gelieve de 
tabel links te gebruiken.



Overige

Ontdek de voordelen van de persoonlijke voorkeuren en rapporteer
opties.

De configuratie van  
meervoudige

voorkeuren laten het 
toe om op een sterk

gepersonaliseerde wijze
de app te gebruiken, b.v.

paswoord, 
authentificatie, layout, 
orders, notificaties etc.  

Always available 
to support your.

Gebruik de direct access om het Fill 
Report met details over tijdstip, type 
etc. terug te vinden. Deze order info 
kan ook geprint of gemaild worden.  
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Om alle functionaliteiten te ontdekken in de verschillende
widgets, klik op “About this widget” en volg de instructies of 
neem een kijkje in Help “?”
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