
WH SELFINVEST

Est. 1998

Luxemburg, France, Belgium,

Germany, Netherlands, Switzerland.

Copyright 2007-2016: all rights attached to this document are the sole property of WH SelfInvest S.A. Reproduction and/or transmission of this 

document by whatever means is not allowed  without the explicit permission of WH SelfInvest. Disclaimer: this document is purely informational in 

nature and can in no way be construed as a suggestion or proposal to invest in the financial instruments mentioned. Persons who do decide to 

invest in these financial instruments acknowledge they do so solely based on their own decision and risks. Alle Information contained in this 

document comes from sources considered reliable. The accuracy of the information, however, is not guaranteed.

Versie Januari 2017

Aandelen handelen met NanoTrader

NanoTrader starten

Folders beheren / Grafieken openen

Mappen toevoegen/ Aandelen toevoegen

Contract-informatie zoeken

Abonneren op koersendata

Live-rekening raadplegen

Snelstart Handleiding



Risicowaarschuwing: CFDs, Forex, Futures en aandelen zijn onderheving aan koersveranderingen. Financiële instrumenten met 

hefboom houden een aanzienlijk hoger risico, daar het verlies onbegrensd kan zijn en aldus groter dan de waarde van uw rekening.
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■ Contract informatie vinden 
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TWS starten en verbinden met NanoTrader

Open eerst TWS (Trader 

Workstation), log in en 

minimaliseer daarna het 

programma. 

TWS moet op de achtergrond

actief blijven om de koersen en 

orderinformatie met NanoTrader

te verbinden.

Open daarna het NanoTrader

platform met uw PLTFXXXX-

gebruikersnaam en aansluitend

dezelfde logingegevens.

Alle geactiveerde folders* worden in 

de WorkSpaceBar getoond onder

„Multi-asset“ en “Verhandelbare 

Instrumenten” met het “+” teken. 

In rubriek „Multi-asset“ vinkt u 

de checkbox Activeer aan. Dan 

ziet u een overzicht van door

WHS ingestelde folders en 

grafieken. Bevestig met OK om 

deze in te laden.
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Van zodra het platform geopend is, klik

dan op Extras > Data Bronnen

*De folders zijn genoemd naar de beursindex met een selectie van de belangrijkste aandelen van deze index. Als u nog geen betaald abonnement voor live-gegevens 

van een beurs heeft afgesloten, ziet u de grafieken met 20 minuten vertraagde data.
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Klik op dit symbool om een video over 

inloggen te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=_g9FSKizD9A&index=3&list=PL9CMrtnBZn4LkA_LHcjZnvfOWQxHP67it
https://www.youtube.com/watch?v=_g9FSKizD9A&index=3&list=PL9CMrtnBZn4LkA_LHcjZnvfOWQxHP67it


Folders beheren/ Grafiek openen1/3

Daarna ziet u in de Workspacebar onder “Verhandelbare instrumenten” alle

actieve folders.

In het voorbeeld links is onder meer de folder DAX30 (IBIS) geactiveerd, 

wat het abonnement op de real-time data van de Xetra voor DAX30 omvat. 

**

Zie ook het hoofdstuk “Abonneren op koersdata“.

Indien u de weergave van de voorgeconfigureerde folders en aandelen

individueel wil aanpassen, klik dan in de Workspacebar rechts op 

verhandelbare Instrumenten en aansluitend op Beheer folders.

Klik in het linkervenster op de folder, die u wil

« vrijmaken » of « vergrendelen ». Via de knoppen

Folder vergrendelen of Folder vrijmaken kan u de 

gewenste actie doorvoeren.
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* Vertraagde gegevens van de TWS versie 963,1. in NanoTrader zijn inbegrepen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van WH Selfinvest.

** Opgelet: Indien u beschikt over een Live Abonnement voor koersen, dan moet u de map met dezelfde naam voor gratis data vergrendelen (desactiveren). Zo vermijdt u 

conflicten bij het laden van de grafieken.



Van zodra u een grafiek opent, die niet kosteloos of 

vertraagd is, krijgt u een melding van ontbrekende

rechten en de grafiek blijft « leeg ».

Folders beheren/ Grafiek openen 2/3
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Wanneer u de folder openklikt, ziet u voorafingestelde Studies

(grafieken) of reeds door uzelf ingestelde studies.

Indien u reeds over een abonnement op deze beurs beschikt, opent u 

met een dubbelklik de grafiek met Live data en historische data.*

Als u een vertraagde grafiek** opent, wordt u dit via 

popup en via tekst in de grafiek meegedeeld. Met de 

volgende koerstick wordt een grafiek opgebouwd.

• Opgelet: Indien u beschikt over een LiveAbonnement voor koersen, dan moet u de map met dezelfde naam voor gratis data vergrendelen (desactiveren). Zo vermijdt u 

conflicten bij het laden van de grafieken

• ** 20 minuten vertraagde gegevens van de TWS versie 963,1. in NanoTrader zijn inbegrepen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van WH 

Selfinvest.



Folders beheren/ Grafiek openen 3/3
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In enkele gevallen vindt u 2 

vooringestelde mappen voor een index. 

Dit geldt in het bijzonder voor indexen, 

van welke de aandelen op Xetra of op 

de Zwitserse beurs verhandeld worden. 

Let er op dat u altijd maar 1 folder actief 

heeft. 

De folder met het Live abonnement 

bevat de naam van de beurs, bvb. 

DAX30 (IBIS).

De folder met vertraagde koersen bevat 

geen verwijzing de naam van de beurs, 

bvb. DAX30.

In de lijst Verhandelbare

instrumenten mag er maar 1 folder

per index actief staan.



Folders toevoegen/ Aandelen toevoegen 1/4

Indien u een weergave van de vooringestelde mappen en grafieken apart

wil instellen, dan klikt u in de Workspacebar met de rechtermuisknop

Verhandelbare instrumenten en daarna op Map toevoegen.

Er opent zich een venster waarin u de naam

van de nieuwe map onder « Verhandelbare

instrumenten » kan invullen. Daarna vindt u 

deze map terug in de structuur van de vorige

mappen.

Daarna kan u via een rechtermuisklik

aandelen toevoegen. Klik daarvoor op 

Instrument toevoegen.
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Zoals hiervoor uitgelegd, klikt u op  « Instrument toevoegen » om een

aandeel toe te voegen in een bestaande map of nieuwe map met de 

rechtermuisknop en daarna Instrument toevoegen.

Er opent zich een dialoogvensterr „Symbool Details“.

1) Onder „Scherm-Naam“ kan u voor het instrument een naam ingeven, 

bijvoorbeeld « Software AG ».

2) Onder „Symbool-Specificaties“ moet u de zogenaamde„Contract ID“

(Conid) invullen. (Kent u de Conid niet, dan kan u deze terug deze via 

Kontraktsuche terugvinden. Zie hoofdstuk Contract informatie vinden “.)

Folders toevoegen/ Aandelen toevoegen 2/4

3) In het veld « Type* » kiest u STK voor Stocks = Aandelen.

* Voor andere Instrumenten, moeten andere waarden ingevuld worden, bijvoorbeeld bij Certificaten

• Cash = Cash Indices

• CFD = CFD

• FUT = Futures

• IOPT = Certificaten

• IND = Indices

• OPT = Opties

• STK = Stocks (Aandelen)

• WAR = Warrants

Na ingave van deze drie velden, klikt u op Controleer geldigheid, om de 

beurs/markt van het instrument te vinden.
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Nadat u de geldigheid gecontroleerd heeft, opent zich het 

venster « Selecteer instrument ». 

Heeft u Live data abonnement, dan kiest u in de regel de 

hoofdbeurs van het instrument, bijvoorbeeld IBIS voor

Software AG. 

Geen abonnement en dus vertraagde koersen, kiest u 

SMART. Klik uw keuze aan en klik daarna op « OK ».

* Voorbeelden voor beurzen zijn onder meer.: IBIS = Frankfurter Xetra, Nasdaq = Island, FWB = Certificaten Frankfurt, SWB = Certificaten Stuttgart (Euwax)

Folders toevoegen/ Aandelen toevoegen 3/4

Na de keuze van beurs/markt wordt de informatie geactualiseerd in de rubriek

„Symbool-Details“. 

Bij orders in deze grafiek wordt als beurs 

SMART of de SMART-Routing-Functie

voorgesteld. 

Met SMART wordt automatisch naar de beste

koers en voorwaarden op alle beschikbare

beurzen gezocht.
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Folders toevoegen/ Aandelen toevoegen 4/4

Indien u een aandeel wenst toe te voegen, dat 

reeds onder Verhandelbare Instrumenten

beschikbaar is, ontvangt u een melding dat het 

symbool reeds actief is.

Controleer via Grafiek openen en in het venster „Selecteer 

strategie“ of het aandeel reeds in de structuur „Multi-asset“ zit. 

Geef een trefwoord in het zoekvenster in.

Indien het instrument reeds beschikbaar is, kan het geen tweede 

maal toegevoegd worden.



Contract-Informatie zoeken – Aandelen 1/2 

Op de website van WH SelfInvest of in het platform kan u 

naar „Zoek-product“ navigeren. 

Op deze pagina kan u informatie in detail opvragen over 

aandelen, warrants, opties, certificaten enz. … 

Het meeste belangrijke voor de weergave van de grafieken

is het Contract-ID.

Op de zoekpagina kan u een categorie kiezen. Klik hier op 

Aandelen. In de omschrijving geeft u de naam van het aandeel

in en klikt u daarna op Zoeken.

U hoeft niet alle velden in te vullen.

Daarna wordt een resultatenlijst getoond.

Klik op Detail, om de concrete

informatie van de resultatenlijst te 

bekijken. In de kolommen 4 + 5 meer

informatie over de beurs en de soort

aandelen. 11



Na klikken op Details opent zich een pagina, die de 

belangrijkste informatie over het aandeel bevat

Daar hoort ook het Contract-ID bij. Hier bijvoorbeeld

12178242, wat we nodig hebben om een aandeel toe te 

voegen.

Contract-Informatie zoeken – Aandelen 2/2 

Om een aandeel toe te voegen met behulp van de Conid, 

raadpleeg het hoofdstuk „Folders toevoegen / Aandelen

toevoegen“.
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Contract-Informatie zoeken – Certificaten 1/2 

Om de Conid van certificaten te zoeken is raadzaam om vooraf

eens op de website van de beurs te gaan, waarop het certificaat

noteert. 

In dit voorbeeld zoeken we een certificaat op de DAX 

Performance Index op de beurs van Frankfurt. De Knock-Out-

Produkte-Finder (KO-Finder) is normaliter geschikt om het 

gewenste certificaat te vinden. 

(www.boerse-stuttgart.de)

Met dit WKN kan men dan het aandeel zoeken

via « Zoek Product » in NanoTrader. Op de 

zoekpagina kiest u de categorie Structured

Products. 

Bij Symbool vult u het WKN van het certificaat

in en klikt u op Zoeken.

Na het invoeren van een paar gegevens over het certificaat verkleint de 

resultatenlijst, zodat u daarna het gewenste via Zoeken snel kan 

kiezen. De lijst toont het symbool van het certificaat onder WKN.
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http://www.boerse-stuttgart.de/


Contract-Informatie zoeken – Certificaten 2/2 

Na klikken op Details opent zich een pagina, die de 

belangrijkste gegeven over het instrument bevat.

Daarbij vindt u ook het contract-ID, hier bvb. 255914532, 

dat u nodig heeft om het instrument toe te voegen.

Om een instrument toe te voegen aan de hand van het 

Conid, raadpleeg het hoofdstuk „Folders toevoegen / 

Aandelen toevoegen“.

“.
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Abonneren op koersendata 1/3

Open de Account Manager en kies

Manage Account. Daarna gaat u naar

Trade Configuration en Market Data.

Een nieuwe pagina met een « geographische“ structuur opent

zich om te abonneren op koersendata.

Klik op een tab, bvb. Noord-Amerika.

Selecteer het juiste pakket, waarop u zich 

wil abonneren in aanvulling met de reeds 

gratis beschikbare instrumenten. Ga met de 

muis over de naam van het pakket en een 

popup met meer details verschijnt. Via 

Continue gaat u verder. Daarna openen

zich meerdere vensters, waarin bevestiging

voor het abonnement verzocht worden.

* Let er a.u.b. op dat bij het configureren van u rekening verschillende machtingen op handelsinstrument door WH Selfinvest ingegeven werden. Wil u meer machtigingen

op andere handelsinstrumenten z.b. opties, dan kan u die zelf via « Permissions » ingeven.. 
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Abonneren op koersendata 2/3

Na de activatie zijn de data 

onmiddellijk beschikbaar. De kosten

voor de koersendata worden

maandelijks automatisch van uw

rekening afgehouden.

De afboeking van de 

koersendata wordt maandelijks

afgehouden met terugwerkende

kracht voor de vorige maand.

In uw rekeninguittreksels kan u 

deze afboekingen op 

transparante wijze opvolgen.

16



Andere mogelijkheden

zijn de beurzen AMEX, 

NYSE of NASDAQ. Een

korting geldt hier niet.

Abonneren op koersendata 3/3 – Voorbeelden

Een van de interessantste abonnementen is de US 

Value Bundle. 

Dit omvat alle grote US beurzen met Level I Data 

(Best BID/Best Ask) Het kost 10 USD. Indien u in de 

loop van de maand voor meer dan 30 USD orders in 

deze markten heeft uitgevoerd, dan worden deze

kosten terugbetaald.

US-Markt

EU-Markt
Voor Europese aandelen, warrants en 

turbo’s kan u de respectievelijke

beurzen selecteren.
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Live-rekening informatie bekijken

In NanoTrader kan u de aandelenrekening op 

verschillende manieren openen. Onder andere via de 

knop « Rekeningen » of via Multi-Asset in de 

Workspacebar. Let er aub op dat uw

rekeningnummer zelf niet getoond wordt maar  

« Multi-asset » de rekening voorstelt.

In de rekeningbalk ziet u voor iedere positie de profit/loss

informatie, in zover de waarde in de Workspacebar als aandeel

beschikbaar is.*

De beknopte informatie in de voettekst van de rekening is een 

globaal overzicht van de rekening. Dit wordt via de interface 

doorgegeven en weerspiegelt de som van alle posities, ongeacht 

of het aandeel beschikbaar is in de WorkspaceBar.

Met een rechtermuisklik op de aandelenbalk open zich een tekst-menu. 

Hier kan u instellen of u het cash bedrag van uw rekening wenst te zien of de  

Equity with Loan Value.

(Dit komt overeen met de gegevens in het accountvenster van TWS) 

* Is een contract in de TWS opgenomen in de rekening en niet toegevoegd aan NanoTrader, dan ontvangt u een bericht ontvangt bij het openen van de rekening in 

NanoTrader. Dit bericht bevat de ConID voor de toevoeging van het contract in het platform NanoTrader.
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