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Inleiding
Elke ochtend ontvangt u, als klant van een futures rekening, per e-mail een
rekeningoverzicht met informatie over de vorige handelsdag.

De volgende slides zijn bedoeld om u te helpen deze rekeningafschriften beter
te begrijpen. Wij raden u ten zeerste aan zich vertrouwd te maken met de
structuur en de inhoud. Het is zeer belangrijk dat u de situatie van uw rekening
te allen tijde kunt begrijpen en interpreteren.

De toelichtingen zijn gebaseerd op de structuur van het rekeningoverzicht:
"New Trades", “Trade Fees", “Payment and Receipts", “Purchase ande Sales" en
“Open Trades".

Daarnaast worden enkele "speciale onderwerpen" behandeld, zoals conversies,
het aflopen van termijncontracten, enz.

1.

Risico’s: Futures zijn complexe instrumenten en onderhevig aan onvoorspelbare prijsschommelingen. Het zijn financiële instrumenten
waarmee de belegger een hefboomwerking kan uitoefenen. Het gebruik van een hefboom houdt het risico in dat u meer verliest dan
het totale bedrag van de rekening.



New Trades

In de sectie New Trades worden alle trades van de vorige
dag opgesomd.

Voorbeeld:

(1) Op 05 sept 2022 werd één aankoop (BUY) en één
verkoop (SELL) van het EMINI Nasdaq Sep 22 contract
uitgevoerd.

(2) De PRIJS was 12.133,25 voor BUY en 12.135,75 voor
SELL.

De kosten staan elders vermeld, onder de rubriek “Trade Fees".
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Trade Fees

In de rubriek Trade Fees worden alle orderkosten van de
vorige dag opgesomd.

Verwijzend naar het vorige voorbeeld:

(1) Op 05 september 2022 werden één aankoop (BUY) en
één verkoop (SELL) van het EMINI Nasdaq Sep 22 contract
uitgevoerd, wat resulteert in een totaal van twee
verhandelde lots.

(2) Onder Market Fees vindt u de beurskosten voor het
contract dat u heeft verhandeld. In dit geval één keer voor
de koop (Buy) en één keer voor de verkoop (Sell).

(3) Onder CLR COMM worden de ordervergoedingen en de
bijbehorende CQG routingvergoedingen weergegeven*. De
gemaakte kosten worden aangerekend in de respectieve
contractvaluta en verschijnen in de kolom Total USD.

3.

*Voetnoot: De orderkosten kunnen afwijken van het bovenstaande voorbeeld. Zie onze website voor meer informatie: www.whselfinvest.com
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https://www.whselfinvest.de/de-de/trading/information/kunden/beziehung


4.

In Payments and Receipts vindt u alle stortingen en opnames.

Voorbeeld:

(1) Op 14 juni 2022 werd een storting (MONEY IN) van 29.995 EUR op
de rekening geboekt. (Opnames verschijnen als MONEY OUT).

(2) Dit is de eerste storting, daarom is het saldo van de rekening van
de vorige dag (ACCOUNT CASH BAL) 0,00 EUR.

(3) Aangezien er op 14 juni 2022 geen verdere actie is ondernomen,
bedraagt het rekeningsaldo (TOTAL EQUITY) aan het einde van de dag
29.995 EUR.
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Purchase & Sales (Roundturn) (1/2) 

Purchase & Sales is gewijd aan de afwikkeling van uw trades.
Hier vindt u de resultaten die u met hen behaalde.

Voorbeeld:

(1) U ziet hier een roundturn met een MINIDAX van 5
september 2022. De PRICE was 12.133,25 voor de BUY en
12.135,75 voor de SELL. Er is dus een verschil van 2,5 punten.

(2) De puntwaarde van de EMINI Nasdaq is 20 USD, dus heeft u
een winst (realized profit or loss) gemaakt van 50 USD (2,5
PKT * 20 USD).

(3) De afrekening vindt plaats in de respectieve contractvaluta
en verschijnt in de kolom CONTRACT VALUE.

5.
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Purchase & Sales (Roundturn) (2/2) 

Aan het einde van het rekeningoverzicht wordt uw roundturn in het financiële overzicht als volgt weergegeven:

6.

Voorbeeld:

(1) Bij het begin van de handel bedroeg het saldo van de
rekening 31.583,78 EUR. (BEGINNING BALANCE)

(2) Voor de verrichte trades wordt de rekening
gedebiteerd met 2,62 EUR aan orderkosten. (TOTAL
FEES)

(3) Een totaal van -1.100 EUR werd verdiend op deze
handelsdag. (REALISED P/L)

(4) Het rekeningsaldo aan het einde van de handelsdag
bedraagt dus 30.481,16 EUR. (NEW CASH BALANCE)
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Purchase & Sales (1/2): First In - First Out principe7.

Futures worden geboekt volgens het First In,
First Out (FIFO-principe).

Deze regel houdt in dat de future die het
eerst werd gekocht, ook het eerst weer wordt
verkocht.

(1) In PURCHASE & SALE worden aankopen
(BUY) en verkopen (SELL) met de First in
First Out PRICE vermeld.

(2) Het gemiddelde van alle aan- en verkopen
en de compensatie daarvoor resulteert in
de winst/verlies (Realized PROFIT OR
LOSS) van de dag voor de betreffende
transacties.

First in – First Out 
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Open Trades: afrekening overnight posities8.

De Open Trades toont u de open posities van de afgelopen
nacht en hun afwikkeling.

Voorbeeld:

(1) Op 1 juli 2022 werd 1 shortpositie AUG 22 CBT BEAN OIL
"Overnight" aangehouden, evenals 1 longpositie SEP 22
IMM EMINI S&P. U kunt de invoerprijs zien onder PRICE.

(2) De instapprijs wordt afgezet tegen de Settlement Price
van 61,62 en tegen 3905, de officiële settlement prijs
van de beurs voor overnight posities op die dag. Dit
wordt gebruikt om de voorlopige winsten/verliezen weer
te geven.

(3) De voorlopige winsten/verliezen worden in het overzicht
gedocumenteerd als OPEN TRADE EQUITY, hier 4.240,50
USD winst.
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9.

Aan het eind van het afschrift staat een overzicht met de
financiële status, rekening houdend met openstaande
posities.

Voorbeeld:

(1) Rekening houdend met vergoedingen en voorlopige
winsten/verliezen bedraagt het totale saldo 32.148,04
EUR (TOTAL EQUITY) .

(2) Tegelijkertijd is 11.800,57 EUR marge (INITIAL MARGIN
REQUIREMENT) vastgelegd wegens open posities.

(3) Het verschil resulteert in 20.347,47 EUR, de waarde die
theoretisch nog kan worden belegd op de rekening
(MARGIN DEFICIT/EXCESS).

Open Trades (1/2): Marge voor overnight posities
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Open Positions (2/2): Marge voor overnight posities

Het verschil tussen het rekeningsaldo en de marge vereisten levert de waarde op van
de marginale debetstand.

Bij de derde margin call binnen 180 dagen verhogen wij de Intraday Margin Requirement tot de Overnight Margin
Requirement voor een periode van 90 dagen. Als u in die 90 dagen nog een Margin Call ontvangt, wordt de Overnight Margin
Requirement periode met nog eens 90 dagen verlengd.

10.

(1) Het is niet toegestaan overnight posities aan te houden indien de TOTAL EQUITY
lager is dan de vereiste overnight marge (INITIAL MARGIN REQUIREMENT). Dit zou
resulteren in een negatief MARGIN DEFICIT/EXCESS.

(2) Een MARGIN DEFICIT/EXCESS < 0 kan resulteren in een margin call. In dit geval hebben we het recht,

a) een Margin-Call te geven.

b) de posities, die de margin call hebben veroorzaakt, te liquideren. U als klant bent verantwoordelijk voor de posities en
de daaruit voortvloeiende winst/verlies.

2

1



Open posities: dagelijks overzicht

Het is belangrijk dat u vóór elke handelsdag controleert of uw activiteiten van de 
vorige dag correct naar uw rekening zijn overgeboekt. 

Dit betekent met name dat u moet controleren of de posities op het 
rekeningoverzicht en de posities/orders op het platform overeenstemmen met het 
eindresultaat van de vorige dag. Als je merkt dat 

a) trades op uw rekeningoverzicht ontbreken of te veel zijn, 

b) trades op het platform ontbreken of teveel zijn (bv. aan het begin van de dag), 

c) of er discrepanties zijn tussen het platform en het rekeningoverzicht,

neem dan ONMIDDELLIJK contact op met de helpdesk. 

SLUIT OF HANDEL NOOIT EEN TWIJFELACHTIGE POSITIE OF EEN POSITIE DIE U ZICH 
NIET HERINNERT TE HEBBEN VERHANDELD.

11.



Conversies – Dagelijks

Voorbeeld:

(1) In de kolom "USD" staat een bedrag van -5.852,68 (TOTAL EQUITY) van handel in USD met als
basisvaluta EUR. De waarde van het TOTAL EQUITY bestaat uit het NEW CASH BALANCE en het
OPEN TRADE EQUITY.

(2) In uw dagelijkse rekeningoverzicht vindt u ook de wisselkoers, (FX SPOT RATE) in dit geval
0,9950000. Deze waarde wordt gebruikt voor de FX omrekening.

(3) Bij verrekening met 82.705,54 EUR als basisvaluta resulteert dit opnieuw in een omgerekend
bedrag van 76.823,45 EUR (kolom "BASE CURRENCY").

Zodra u handelt met instrumenten die niet overeenstemmen met uw basisvaluta, worden de
winsten/verliezen en commissies dagelijks en voorlopig omgezet in uw basisvaluta.

Ten slotte worden deze bedragen in vreemde valuta pas aan het begin van de volgende maand
omgezet in de basisvaluta van de rekening. In regel gebeurt dit tijdens de eerste werkdagen.

De respectieve dagelijkse wisselkoers is te vinden in het dagelijkse rekeningoverzicht.

12.
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Afloop van termijncontracten

Sommige futures worden op de vervaldag in "cash" vereffend (CAC, DAX, mini
S&P, mini Nasdaq, enz.). Andere vereisen een fysieke levering (Bund future,
TNote, enz.).

Het is ten strengste verboden posities aan te houden op de vervaldag indien
de fysieke levering na de vervaldag/laatste handelsdag verwacht wordt.

U, als klant, bent verantwoordelijk voor het sluiten van uw posities vóór de
vervaldag van een contract.

Elke trader is verplicht de regels voor de afwikkeling bij het verstrijken van zijn
contract te kennen. Elke futures beurs verstrekt de nodige informatie op haar
homepage.

Meer informatie vindt u op onze homepage en in onze trading regels.
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Andere: CAC40 en Globex Session (1/2)
De CAC40 future is doorlopend verhandelbaar van 8.00 tot 22.00 uur.

Na 17.30 CET worden de orders uitgevoerd op de Globex markt.
Orders uitgevoerd op de Globex markt worden pas op de tweede dag
na uitvoering afgewikkeld. Daarom ontstaan de volgende
bijzonderheden:

Rekeningafschriften:

CAC40 trades uitgevoerd op de Globex markt verschijnen pas de
volgende dag op uw rekeningoverzicht.

Uw rekeningafschriften, die u elke ochtend per e-mail ontvangt, tonen
de situatie van de rekening voor de CAC40 tot 17.30 uur van de vorige
dag en niet de situatie tot 22.00 uur.

Tradingplatform:

CAC40 posities tijdens de Globex markt (van 17.30 tot 22.00 CET) en
daaruit voortvloeiende winsten/verliezen worden de volgende dag in
uw platform weergegeven.

14.

Voorbeeld:

CONFIRMATION

(1) Dit is het rekeningoverzicht dat op 4 okt 2022
gemaild is. Onder NEW TRADES staan de
transacties van 3 okt 2022 voor de CAC40.

(2) De hier vermelde transacties voor de CAC40
vonden plaats op 3 okt 2022, voor 17:30.
Transacties na 17:30 worden niet weergegeven.
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Andere: CAC40 en Globex Session (2/2)

Voorbeeld:

CONFIRMATION

(3) Dit is het rekeningafschrift dat op 5 okt 2022 werd verstuurd. De
transacties uitgevoerd op maandag 3 okt 2022, na 17.30 uur voor de
CAC40 (Globex) worden nu vermeld in het rekeningoverzicht met
melding 4 okt onder de rubriek NEW TRADES.

15.
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