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Streaming & dynamisch geupdate

Pre-auction knop/fase: indicatieve veilingprijzen, Euronext Amsterdam, worden getoond van plm 7.30u tot 9:15:00u. De koers updates zijn 15 min. vertraagd
(De openingsveiling vindt -at random- plaats ergens tussen 9.00.00u en 9.00.30, waarna direct de doorlopende handel van start gaat)
'Pre-auction' knop switcht naar 'dag' zodra de doorlopende handel van start gaat (naar keuze: AEX, AMX & AsCX); 'AEX' is default.
NL in NY: Ned. aandelen op NY, omgerekend in Euros versus 'Euronext Amsterdam' laatste koers cq. closeprice in euros
klikken op 'IEX25-24h*' geeft de 24-uurs grafiek:

Middendeel IEX ONE pagina:

Japan225#, Swiss20^, France40#, German30^, Spain35# , Europe50^, Dow30#, US500# & Nasd100# indices, real time, 24-uurs updated

Social media buttons:

IEX25-24h*: real time, 24-uurs^ updated:

Naar keuze, verschil in % of absoluut:

bitcoin in € en $:

- vanaf maandag plm. 4:00u t/m vrijdag plm. 23:00u

Lichte of zwarte achtergrond hele pagina:

3x volatiliteits indices:

- koers is indicatief

rente 10jaars, 'NL10yr' div. landen:

Je eigen watchlist in/bij stijgers & dalers kolom:
'IEX ONE heartbeat':

EuroBund 'nearest' future:
5x 10jrs rentetarieven.

Key valuta's:

Futures, per eerst volgende afloopmaand:
IEX25-24h*, German30 & Dow30# Tick-by-tick, real time, 24-uurs updated,

^)vanaf ma plm. 4:00u t/m vr plm. 23:00u

Per seconde: ↑ = hoger dan vorige koers, ↓ = lager dan vorige koers, → = geen wijziging

NL indices:

Europese indices:
goud, zilver, WTI & Brent Oil futures:

naar IEX.nl:

naar je IEX watchlist:

VS indices:

Let op: US10yr & US30yr koersen delen door 10 !
IEX ONE US, FR, BE, UK & VS:

Azië indices:

diverse landen IEX ONE's

Stijgers & dalers per index
Per geselecteerde index

Stad, 'lokale' datum & tijd:

Naar keuze: AEX, AMX, AScX,
A'dam lokaal, Dow30, Euro30

AEX-index: real time (9.00 - 17.35u)

of indicatoren én naar keuze:

Koers & daggrafiek

dag, week, maand of YTD
Pre-auction (knop verdwijnt om
IEX25-24h* index, real time 24uurs

13.00u)

Koers & daggrafiek

AEX-aandelen koersenblok:
Alle aandelen in de AEX-index
Koersenblok, 7x:
Naar keuze, selecteer:

12x verschillende daggrafieken, 24uurs

1. AMX & AScX aandelen

kies eigen instrument/grafiek

2. A'dam lokale aandelen
3. Bel20 & Bel-Mid aandelen
4. Euro30 & Dutch15 aandelen

Advertentie

5. CAC40 aandelen

per index totaal:

6. DAX30 & FTSE key aandelen

aantal aandelen hoger, lager, gelijk

7. Dow30 & key VS aandelen

vs. slot vorige beursdag

Indexregel, met:
- Index symbool
- Laatste koers
- Netto verschil (in pnt & %)
t.o.v. 'close' koers vorige beursdag
- O: Open vandaag

24x verschillende daggrafieken:

- H: Hoog vandaag

kies eigen instrument/grafiek

- L: Laag vandaag
- C: 'Close' koers vorige beursdag
- Tijd van laatste update
- Updates met trend pijlen:
per seconde:
↑ = hoger dan vorige koers
↓ = lager dan vorige koers

Detail info:

→ = geen wijziging vs. vorige koers

Klik op symbool voor detail info

'Ticker' balk:
Bronnen & real time vs delayed:

IEX 'Beurs vandaag' en columns
Nieuws:
ANP Financial News (AFN)

IEX Beurs Vandaag:
Van/door de IEX redactie
Persberichten:
Nasdaq GlobalNewswire

IEX ONE Macro & bedrijfsagenda:
Macro - en bedrijfsagenda
met de belangrijk(st)e events
: Market moving event

Advertenties:
IEX Media, afdeling Sales
T: +31(0)20 4352174
of sales@iexmedia.nl

Key Twitter posts:
incl. breaking
news tweets

Mail voor response/feedback IEXONE:
handleiding IEXONE

