Aan de slag met CQG M

CQG Mobile Solution
CQG Mobile is een web based
applicatie die geen downloaden of
installatie vereist. Gebruik simpelweg
uw favoriete internet browser om in
een handomdraai van start te gaan.
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Login

CQG M is beschikbaar op https://m.cqg.com/whs/login
Voer uw paswoorden in
(dezelfde als voor WHS Futurestation)
En klik op Log on:
Na een succesvolle log in, zal volgende scherm verschijnen:

Overzicht

Instellingen

Pagina’s

Vensters

Werkruimtes
CQG M is opgebouwd uit Pagina’s, die op hun beurt opgebouwd
zijn uit Vensters.
Selecteer de Pagina’s in de bovenste menubalk. Er zijn
voorgedefinieerde pagina’s beschikbaar, maar u kunt persoonlijke
pagina’s toevoegen. Iedere Pagina bestaat uit Vensters, die via
het
icoontje kunnen geslecteerd worden.
Windows

Pages

Dashboard en Quoteboard
Dashboard geeft een overzichtelijke kijk op uw favoriete
instrumenten. Instrumenten kunnen toegevoegd worden door op
het
icoontje te klikken en in de zoekfunctie de naam van het
instrument in te voeren. Het Dashboard toont actuele Bid en Ask,
de Open, High, Low, Last, Volume en de dagevolutie.

Quoteboards tonen Bid en Ask koersen en hebben instant order
knoppen.
Om een rondleiding te krijgen in de functies van het platform of van
verschillende vensters, klik op
en volg de presentatie.

Trading

Orders worden ingevoerd door de B (Bid voor Buy orders) en de A (Ask
voor Sell orders).
Stel het aantal lots, de prijs en het ordertype in en valideer het order.

Om symbolen toe te voegen aan Quote – en Dashboard, druk op de
Om symbolen te verwijderen, klik op
Check de status van uw orders door
aan te klikken en
vervolgens een van volgende Vensters te selecteren:

Open Positions staan onder

en dan:

Account statistics staan onder

en dan:

Trading

Working orders zijn ondergebracht in het venster ‘Orders’.
Orders kunnen geannuleerd worden door op de X die voor het
order staat te klikken.
Ze kunnen gewijzigd worden door op de
te klikken.
Zoals in andere vensters kunt u ook hier op de
om een
rondleiding te krijgen in de verschillende functies.
Open Positions zijn ondergebracht in het Venster Open Positions.

Om uit te loggen, klik op

in de rechter bovenhoek.

BELANGRIJK:
Door op CQG M in te loggen, worden eventuele WHS FutureStation sessies afgebroken
worden. Tradeguard en/of AutoOrder worden eveneens mogelijk afgebroken.

Symbolen

Houdt er rekening mee dat de CQG symbolen zich met die van de
onderliggende beurzen verschillen. Hier een lijst van de meest
actief verhandelde instrumenten. (Bijv. DAXJUN14 = DDM14)
Contract naam

CQG Symbool

Maand

Code

FDAX

DD

January

F

EURO STOXX 50 Index Futures

DSX

February

G

CAC 40 Index Future

PIL

March

H

Euro-BUND

DB

April

J

Euro-BOBL

DL

May

K

E-mini S&P 500 Index

EP

June

M

E-mini NASDAQ 100 Index

ENQ

July

N

Mini Dow Jones $5 Index

YM

August

Q

EUR/USD Futures

EU6

September

U

Light Sweet Crude Oil

NQM

October

V

Gold Futures

GCE

November

X

British Pound/USD

BP6

December

Z

