
(1) CQG biedt geen Syoms Orders aan 

(2) In WHS FutureStation, kunnen orders, en in het bijzonder « bracket » orders, als synthtische orders op uw computer 

worden gezet. Gelieve het handboek voor dit platform te raadplegen om te leren hoe men orders direct op de beurs of 

op een professionele server kan plaatsen. 

 

(3) Om een GTC of een GTD order te plaatsen kies het order type and verander van DAY naar GTC of GTD. Gebruik nooit 

een SYOMS GTC of GTD order. 
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Gebruiken van stop en limit orders op WHS trading platformen 

Het is voor de futures traders efficiënter om de orders direct op de beurs te plaatsen in plaats van lokaal op 

de computer omdat de orders die niet door de beurs worden gezet inactief kunnen worden als er bijvoorbeeld 

problemen ontstaan met de lokale internet verbinding. 

 

Hoewel de meeste futures beurzen stop orders aanbieden (Stop Market of Stop Limit) zult u rekening 

moeten houden met de volgende beurzen die geen stop orders aanbieden: 

AEX    EuroNext    IDEM    Liffe 

Pats gebruikers (1) kunnen als alternatief een stop gebruiken die ondergebracht wordt op de SYOMS server. 

Gelieve de voorwaarden van het gebruiken van een SYOMS hieronder te lezen. Gaat u niet akkoord met een van 

deze voorwaarden, gebruik dan geen enkele SYOMS order: 

 

 Alle SYOMS orders worden geheel op eigen risico van de klant geplaatst en er kan niet worden 

gegarandeerd dat deze de beurs zal bereiken, ongeacht het order type, order tijds validiteit, (Day, GTC, 

etc.), omwille van het feit dat deze op lokale servers staan in plaats van de beurs servers en kunnen 

worden onderworpen aan onregelmatigheden en storingen buiten onze controle. 

 De klant accepteert volledige verantwoordelijkheid en ontheft WH SelfInvest van verantwoordelijkheid 

voor alle gevolgen die zouden kunnen ontstaan door het gebruiken van de SYOMS orders. 

 Mocht de klant een SYOMS order gebruiken, zal hij accepteren dit alleen als een dag stop order te 

plaatsen en alleen dan als de beurs geen enkele andere type stop order aanbiedt. 

 De klant accepteert de GTC en GTD SYOMS orders niet te gebruiken. 

Hoe herkent men een SYOMS order op uw platform? 
WHS Futures:   order gevolgd door “!” 

WHS Futurestation(2)
 : order gevolgd door “Syoms” 

Markets/Contracts Limit Stop Stop Limit 
AEX/EURONEXT/LIFFE Limit 

GTC Limit 

GTD Limit 

Stop ! Stop Limit ! 

GTC Stop Limit ! 

GTD Stop Limit ! 

Eurex : 

FDAX, FESX, FGBL, FGBM, FSMI, etc. 

Limit 

GTC Limit 

GTD Limit 

Stop Stop Limit  

GTC Stop Limit  

GTD Stop Limit  

CME/CBT : 

Mini Nasdaq, mini S&P500, mini Crude Oil, Euro FX, mini E-FX, 

British Pound , mini DJA, Tnote10, TBond, mini Gold, mini 

Silver, etc. 

Limit 

GTC Limit 

GTD Limit 

Stop Stop Limit  

GTC Stop Limit  

GTD Stop Limit 

ICE/NYBOT: 

Brent, MiniRuss, Gold, Silver, Cocoa, Sugar11 etc. 

Limit Stop ! StopLimit ! 

GTC Stop Limit ! 

GTD Stop Limit ! 

 
Orders zullen over het algemeen alleen maar 1 dag geldig blijven. Wij raden aan de openingsuren van de 

elektronische markten na te gaan voordat u een bepaald futures contract gaat handelen. Alleen de orders 

zoals GTD Limit of GTC Stop (zie tabel) zijn voor meer dan 1 dag geldig. 

 

 GTD (Good-till-Date) (3). Het order blijft tot een specifieke datum geldig, behalve als: (a) het order wordt 

geannuleerd, (b) het order wordt uitgevoerd, (c) het contract vervalt, (e) een periode van 1 jaar 

verstreken is. 

 GTC (Good-till-Cancelled). Het order blijft geldig tot: (a) het order wordt geannuleerd, (b) het order wordt 

uitgevoerd, (c) het contract vervalt, (e) een periode van 1 jaar verstreken is. 

 


