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Over deze gids

Deze korte gids geeft een snel overzicht van ProOrder en toont u hoe u automatische handelsstrategieën kunt creëren. Wij raden u sterk aan 
de ProOrder programmeringsgids van IT Finance te lezen voordat u automatische strategieën activeert op uw rekening. 

Wat is ProOrder?

ProOrder is een automatische handelstool binnen het  
ProRealTime grafiekenpakket. 

De mogelijkheden van ProOrder:

•  Creëer en test uw eigen handelsstrategieën of pas ze aan
•  Activeer die strategieën om echte transacties op uw rekening  

te plaatsen
•  Importeer en exporteer strategieën die u of anderen  

gemaakt hebben

Uw strategieën bevatten instructies om posities in te nemen 
gebaseerd op technische indicatoren, risicomanagement-triggers 
en/of uw laatste orders of open posities. 

Wat zijn de vOOrdelen? 

•  Bouw simpel strategieën in met een tool of programmeer ze zelf
•  Test en analyseer deze strategieën voordat u ze implementeert
•  Uw strategieën zullen doorgaan met het uitvoeren van de 

transacties, ook wanneer uw computer uitgeschakeld is

HOe krijgt u tOegang tOt ProOrder? 

ProOrder is een onderdeel van ProRealTime, dus u dient eerst 
ProRealTime te activeren op uw rekening: 

1. Log in op uw IG – rekening
2. Ga naar Mijn Rekening > Instellingen > Voorkeursinstellingen
3. Scroll naar beneden en activeer ProRealTime
4.  Wanneer ProRealTime is geactiveerd, kunt u ProOrder vanuit 

dezelfde sectie activeren
5. Sluit ‘Mijn Rekening’ en klik op de Extra – tab
6. Selecteer ProRealTime om de applicatie te lanceren

HOeveel kOst Het? 

ProOrder is gratis als onderdeel van ProRealTime. 

Wij rekenen €30 per kalendermaand voor het gebruik van 
ProRealTime, maar u krijgt dit bedrag terug wanneer u vier of meer 
transacties in die maand doet. 
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uW strategieën creëren

Er zijn twee manieren om automatisch te handelen met ProOrder: 

•  Met het gebruik van een ‘assistentietool’
• Door zelf te beginnen met het coderen van strategieën

Deze gids zal zich richten op de ‘assistentietool’ van ProOrder die automatisch code genereert gebaseerd op de parameters die u bepaalt. 
Voor informatie over het zelf coderen van uw strategieën, lees dan de ProOrder programming guide (aangeboden door IT Finance). 

HOe gebruik u de ‘assistentietOOl’? 

1.  In het ProRealTime – platform, selecteer de door u gekozen  
markt vanuit de lijsten hieronder. Klik vervolgens op  op een 
grafiek te openen.

2. Kies de tijdsperiode waar u mee wilt werken: 

3.  Om technische indicatoren toe te voegen om uw strategie te 
ondersteunen, klik op de  knop in het grafiekvenster en 
selecteer de door u gekozen indicator van de Indicators – tab.  
U kunt specifieke variabelen aanpassen voor elke indicator vanuit 
het Settings – venster.

4.  Wanneer u de grafiek heeft opgezet, klikt u weer op de  
knop. Selecteer vervolgens Backtesting & Automated  
Trading knop.
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HOe gebruikt u de ‘assistentietOOl’? (vervOlg)

5.  Om een nieuwe strategie te creëren, selecteer New. Het  
Trading System Creation box zal vervolgens openen:

6.  Geef uw strategie een naam en zorg er voor dat de Assisted 
Creation tab is geselecteerd.

7.  Onder de Assisted Creation tab kunt u de parameters van uw 
strategie specificeren van uw strategie, gebaseerd op de triggers 
van de volgende strategie ‘pijlers’:

 Long posities:
	 • Koop
	 • Verkoop om te sluiten

 Short posities: 
	 • Short
	 • Kopen om te sluiten

 Stops en limieten

8.  Kies voor welke pijler u een trigger wilt creëren en klik  
vervolgens op de relevante knop. Het Assisted ProBacktest 
Creation – venster zal verschijnen:

9.  Kies Add Condition in het Assisted ProBacktest Creation – 
venster. Klik vervolgens op de relevante indicator op uw grafiek.

10.  Gebruik de dropdown menu’s op het Assisted ProBacktest – 
venster, specificeer de trigger condities voor de geselecteerde 
pijler. U kunt meerdere condities voor elke pijler toevoegen. 

  U kunt ook meer technische indicatoren toevoegen, door te 
klikken op de  knop in de grafiekvenster.

11.  Wanneer u klaar bent met het creëren van de condities voor  
alle relevante pijler, selecteer ‘Generate Code’ vanuit het  
Trading System Creation window. U zult dan de code zien  
voor uw strategie. 
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uW strategie testen

Nadat u de code heeft gegenereerd voor uw strategie, kunt u deze testen tegenover historische data en theoretische waarden via de 
ProBacktest – tab in het Trading System Creation – venster. 

u kunt definiëren: 

•  Het initiële kapitaal u wenst te beleggen
•  De spread of commissie
•  De margin
•  Gegevens over risicomanagement (oftwel de maximum positie-  

of transactiegrootte)
•  De start- en einddatum van de test (deze wordt beïnvloedt 

tijdframe van de grafiek)

  Er is ook een Variable Optimization functie, die het mogelijk maakt 
dat het systeem herhaaldelijk een backtest doet met een aanbod 
aan verschillende instellingen op een bepaalde indicator. U kunt 
dan instellen welke instellingen het beste presteren. 

 

Wanneer u de test-parameters heeft gedefinieerd, klik dan op 
ProBackTest my system om een gedetailleerd rapport te creëren 
over hoe de strategie heeft gepresteerd over een bepaalde tijd, 
compleet met Equity Curve, Orders List en Positions Histogram. 

Wanneer u deze strategie wilt aanpassen, selecteer het Spanner 
icoon  . Deze neemt u terug naar het opzetscherm.
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uW strategie laten lOPen

Voordat u uw strategie kunt laten lopen, dient u het eerst voor te bereiden voor automatisch handelen: 

1.  Klik op de  knop voor de grafiek van uw keuze en selecteer 
de Backtesting & Automatic Trading – Tab. 

2.  Kies uw strategie, klik vervolgens op Prepare for Automatic 
Trading op de de ProOrder Autotrading window:

  Hier kunt u een samenvatting zien van alle verschillende 
strategieën die u heeft voorbereid voor trading, inclusief  
degenen die momenteel lopen en welke niet. 

3.  Klik op het Spanner icoon  om het Trading Preferences – 
venster te openen, waar u:

	 •  Het maximum aantal trades kunt instellen die worden 
getriggerd in de periode van 24 uur

	 •  Plaats een tijdslimiet (in dagen) voor de duur van de strategie 
	 •  Bepaal het aantal hernieuwde pogingen wanneer een order  

is geweigerd
	 •  Kies er voor om posities open te houden of sluit ze  

automatisch wanneer een strategie eindigt 

4.  Zoek de versie van de strategie die u wilt activeren en wanneer 
u klaar bent, selecteer Run. Een bevestigingsvenster zal worden 
getoond waar u de code van de strategie voor de laatste keer 
kunt controleren en de risicowaarschuwing kunt bekijken. 

5.  Wanneer u er klaar voor bent, klik op de Execute trading  
system – knop om uw strategie te laten lopen. 

  Denk er aan dat alle lopende handelssystemen een 
geldigheidsdatum hebben. Wanneer u niet op Extend klikt voor 
deze datum, dan zal de strategie stoppen. 



Gids voor Geautomatiseerd Handelen met ProOrder

Pagina 6 van 6

IG is een handelsnaam van IG Markets Limited. Het geregistreerde adres is Cannon Bridge House,  
25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA. IG is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse FCA (Financial 

Conduct Authority) in Londen (nummer 195355) en biedt CFD trading aan in Nederland waar het 
geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel (nummer 52033813). IG Nederland is  

gereguleerd en geautoriseerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

uW strategieën beHeren

Om alle strategieën te beheren die u heeft voorbereid voor het handelen, open het ProOrder Autotrading – venster door naar  
Trading > ProOrder Autotrading te gaan bovenaan de menubalk. 

Hier kunt u:

•  Individuele strategieën stoppen door de relevante Stop – knop  
te gebruiken

•  Stop alle strategieën met de Stop All – knop
•  Activeer een strategie door de relevante Start – knop te selecteren
•  Check de code van een strategie door te klikken op de  

Version datum

U kunt ook klikken op de  knop naast de individuele strategie 
om de volgende zaken te tonen:

•  Statistische historie
•  Orderlijst
•  Gesloten posities lijst 
•  Histogram posities
•  Aandelencurve

ProOrder Quick guide cfd’s

De manieren waarop uw strategie kan stoppen.

Het handmatig stoppen van een strategie vanuit het ProOrder 
AutoTrading screen is niet de enige manier waarop u deze kunt 
stoppen. Uw strategie kan ook automatisch gestopt worden in 
bepaalde omstandigheden:

•  Wanneer u een strategie heeft lopen, en u sluit een van de  
posities geopend door die strategie

•  Wanneer wij een van uw strategie – posities sluiten omdat u 
onvoldoende gelden op uw rekening heeft staan om de margin  
te dekken voor bestaande posities

•  Wanneer uw strategie een transactie probeert te plaatsen, maar de 
transactie wordt geweigerd omdat u onvoldoende gelden heeft 
voor die transactie

•  Wanneer uw strategie een transactie probeert te doen, en die 
transactie wordt herhaaldelijk geweigerd, meer dan het aantal keer 
gespecificeerd in het Trading Preferences – venster 

Wanneer een strategie automatisch wordt gestopt, dan zullen de 
posities die zijn geplaatst door die strategie open blijven of gesloten 
worden afhankelijk van de instellingen die zijn gekozen in het 
Trading Preferences – venster. Wanneer een strategie is gestopt, 
plaatst het niet langer nieuwe transacties. 

Waar mOet u verder nOg rekening mee HOuden bij autOmatiscH Handelen? 

U dient aan de volgende punten te denken voordat u automatische 
handelsstrategieën laat lopen op uw rekening. 

cOde – kWaliteit
De tijd die het kost om de handelsindicatoren te berekenen en de 
orders uit te voeren, hangt af van de complexiteit van de gebruikte 
indicatoren en de manier waarop ze genoemd zijn door het 
programma. Te hoog gebruik van geprogrammeerde loops kunnen 
negatief van invloed zijn op de prestaties. 

mOney management
Backtest – resulaten worden in grote mate beïnvloed door 
verschillende money management strategieën, vooral als  
berekening van winsten/verliezen is gebaseerd op transactiekosten 
die bij het traden horen. 

autOmatiscH en Handmatig Handelen cOmbineren
U kunt handmatige transacties plaatsen op markten die een 
automatische strategie hebben lopen en omgekeerd. Handmatige 
transacties gemaakt op dezelfde markt via IG’s andere platformen 
kunnen er voor zorgen dat posities worden gesloten of dat het 
openen van nieuwe posities worden geforceerd. 

meerdere Handelssystemen OP een markt
Meerdere handelssystemen laten lopen op dezelfde markt kan 
zorgen voor de creatie van nieuwe ‘openen forceren’ – posities. 

Voor meer informatie over de factoren die invloed kunnen hebben 
op automatisch handelen, bekijk dan de ProOrder programmming 
guide (geleverd door IT Finance). 

Geen van de ideeën of voorbeelden in deze gids moeten 
worden gezien als beleggingsadvies. Wij hebben die informatie 
alleen hier neergezet om u te helpen bij het programmeren van 
automatische handelssystemen. IG biedt alleen een uitvoerende 
dienst aan en geeft geen beleggingsadvies op welke manier  
dan ook. 


