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Opsætning af favoritmarkeder

1

I FX Online er det muligt at følge dine vigtigste
valutakryds i panelet ”Widgets” til højre.

2

1

Dette gøres ved at klikke på ”Rediger Widgets”
nederst i panelet.

2

1

Opsætning af favoritmarkeder

3

Der er nu muligt at vælge to widgets;
Favoritmarkeder og Notiﬁkationer.
Du aktiverer Favoritmarkeder ved at klikke på
det grønne plus

4

og derefter på ”Udført” nederst i panelet.

3

4

2

Opsætning af favoritmarkeder

5

Du kan nu vælge dine foretrukne valutapar. Vil
du eksempelvis opdateres løbende på
EUR/DKK krydset, skriver du ”EUR/DKK” i feltet
”Vælg et valutakryds”.
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Herefter klikker du på valutakrydset i den blå

5

6

bjælke og så på det blå kryds ved siden af
feltet.
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Opsætning af favoritmarkeder

Du kan opsætte så mange kryds du har behov for.
De viste priser afspejler den live-opdaterede kurs
du kan handle på med Nykredit.
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Opsætning af notiﬁkationer

1

Det er en god ide at aktivere Notiﬁkationer i
panelet til højre.
Denne widget viser en log over, hvad du
foretager dig i FX Online; prisforespørgsler,

1

slåede handler, afslåede handler, advarsler og
problemer.
2

Aktiveringen foretages ved at klikke på
”Rediger Widgets” nederst i panelet.

2
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Opsætning af notiﬁkationer
3
3

Det er nu muligt at vælge to widgets; Favoritmarkeder og Notiﬁkationer.
Du aktiverer Notiﬁkationer ved at klikke på det
grønne plus

4

og derefter på ”Udført” nederst i panelet.

4
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Opsætning af notiﬁkationer

5
5

Notiﬁkationer er nu aktiveret og opdateres

6

løbende, som der ændres i opsætning eller
handles i FX Online.
Det er muligt at sortere på om du ønsker at se
alle notiﬁkationer eller kun notiﬁkationer med
advarsler/problemer ved at klikke de forskellige notiﬁkationstyper af.
6

Det er også muligt at ﬁltrere på, hvilke
notiﬁkationer du ønsker at se i feltet Filter.

7

Opsætning af notiﬁkationer

7
7

Du kan aktivere lyd ved notiﬁkationer ved at

8

klikke på pilen ud for din bruger.
8

Herefter klikker du på Rediger præferencer i
menuen.
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Opsætning af notiﬁkationer

9

Klik på fanen Notiﬁkationer i den pop-up, der
vises. Du kan nu vælge din foretrukne lyd på
notiﬁkationer.

9

Tryk på ”Luk”, når du er færdig.
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Handelsoversigt

1

Handelsoversigten ﬁnder du nederst i
startbilledet. Kolonnerne i handelsoversigten
vises i et default setup.

1
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Handelsoversigt

2

Det er muligt at tilpasse kolonnevisningen til

2

dit behov. Ved at trykke på kolonnelisten, får
du en oversigt over de kolonner, der er
tilgængelige (se fuld liste og forklaring på side
13 i brugervejledningen). Her kan du klikke

4

kolonner til og fra efter behov.
3

Det er også muligt at søge på kolonnenavn.

3

Når du er færdig trykkes på tilføj.
Du kan bytte om på kolonnerækkefølgen ved
at højreklikke og trække kolonnen til den
ønskede placering.
4

Hvis du ønsker at oprette en ekstra
handelsoversigt, kan dette gøres ved at trykke
på det blå kryds.
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Handelsoversigt

5

Det er muligt at se de handler, andre brugere i
din virksomhed har slået ved at klikke på
”Overblik alle handler”.

5

Herunder kan du klikke de ønskede brugere af
og derefter på Udfør og Luk. Handler slået af
disse brugere vil herefter fremgå af
handelsoversigten.
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Handelsoversigt - bilag
Oversigt over kolonner tilgængelige i handelsoversigten.
GENERELLE KOLONNER
Handelsnota

Printversion af den originale handelsbekræftelse

Side

Viser om hovedvalutaen (valutaen på det korte swapben) i handlen er købt eller solgt

Handelspris

Viser den valutakurs, der er handlet til

Egne noter

Viser evt. egne noter knyttet til den originale handel

Handelsnr

Identiﬁcerer handlen

Handelsdato

Viser handelsdatoen

Valutakryds

Viser det handlede valutakryds

Handelsreference

Identiﬁcerer handlen

Instrumenttype

Viser hvilket instrument, der er handlet; Spot, Outright (FWD/Termin), Swap

SPOT/FWD SPECIFIKKE KOLONNER
Handlet valuta

Viser handlens hovedvaluta

Handlet beløb

Viser beløbet handlet i hovedvalutaen

Modbeløb

Viser beløbet handlet i bivalutaen

Valørdato

Viser handlens valørdato

SWAP SPECIFIKKE KOLONNER
Kort ben modbeløb

Viser det handlede beløb på swappens korte ben

Langt ben modbeløb

Viser det handlede beløb på swappens lange ben
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Handel af valutaspot i FX Online

1

1

I FX Online handles valutaspot i
handelsbilledet

2

med markering af ”Spot/FWD”.

2
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Handel af valutaspot i FX Online

3

Du kan let handle på dine foretrukne
valutakryds ved at trykke på pilen. Dermed
udfyldes handelsbilledet med valutakrydset.

3
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Handel af valutaspot i FX Online

4

Du kan også udfylde valutapar fra drop-down
menuen.

5

Angiv beløb i dette felt. Beløb kan angives i
hele tal eller med K, M osv.
(1K = 1.000,00, 1M = 1.000.000,00 osv.).

6

10
4

FX Online henter automatisk dine kontodetal-

5

6

jer i Nykredit.
7

Du angiver ønsket valør i dette felt. Feltet

9

præudfyldes med spotdatoen.
8

Ønsker du at knytte en kommentar til handlen

11

til eget brug, kan dette gøres i feltet her.
9

Du skifter mellem køb og salg af hovedvalu-

7

8

taen ved at trykke på pilen her.
10 og beløbsangivelsen kan ændres fra hovedvaluta til bivaluta ved at trykke på RHD/LHD
knappen.
11 Når handlen er klar, trykker du Hent Pris.
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Handel af valutaspot i FX Online

12 Den tilbudte pris vises nu i kolonnen til højre.
Den tilbudte pris er en live pris, der bevæger

12

sig med markedet. Den er aktiv i 3 minutter,

14

inden den udløber.
13 Feltet angiver, hvor lang tid du har tilbage til at
acceptere.
14 Din forespurgte handel beskrives i Detaljer til
højre.

16

13

15

15 Hvis du vil handle på baggrund af de stillede
priser, trykker du på accepter.
16 Ønsker du ikke at handle, trykker du på
annuller.
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Handel af valutaspot i FX Online

17

17 Hvis du accepterer handlen, vises din handelsbekræftelse under Detaljer til højre. Handlen
vil nu også fremgå af handelsoversigten og
notiﬁkationer.
18 Det er muligt at printe handelsbekræftelsen
ved at trykke på printikonet.
Du kan nu foretage din næste handel.
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Handel af FX swaps i FX Online

1

I FX Online handles FX swaps i handelsbilledet

2

med markering af ”FX Swap”.

1

2
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Handel af FX swaps i FX Online

3

Du kan let handle på dine foretrukne
valutakryds ved at trykke på pilen. Dermed
udfyldes handelsbilledet med valutakrydset.

3
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Handel af FX swaps i FX Online

4

Du kan også udfylde valutapar fra drop-down
menuen på det korte ben øverst. Samme
valutapar autoudfyldes i det lange ben
nederst.

10
5

Angiv beløb for det korte ben i dette felt.

4

Herefter autoudfyldes beløb på det lange ben.
Beløb kan angives i hele tal eller med K, M osv.
(1K = 1.000,00, 1M = 1.000.000,00 osv.).
6

5

6

9

FX Online henter automatisk dine
kontodetaljer i Nykredit.

11
7

Du angiver ønsket valør på det korte ben i
dette felt.

8

7

og det lange ben i dette felt. Valør på det lange
ben kan ikke ligge før valør på det korte ben.

9

Du skifter mellem køb og salg på swappens
korte ben ved at trykke på pilen

10 og skifter beløbsangivelsen fra hovedvaluta til

8

bivaluta på det korte ben ved at trykke her.

12
11 Markering af Uneven tillader, at handlen har
forskelligt beløb på kort og langt ben.
12 Når handlen er klar, trykker du Hent pris.
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Handel af FX swaps i FX Online

13 Den tilbudte pris vises nu i kolonnen til højre.
Den tilbudte pris er en live pris, der bevæger

15

13

sig med markedet. Den er aktiv i 3 minutter,
inden den udløber.

a
b
c

På det korte ben består prisen (c) af spotkursen (a), da der ikke er noget terminstillæg/-fradrag. På det lange ben består prisen (f) af
spotkursen (d) og terminstillæg/-fradrag (e).
Nederst vises den samlede prisstruktur på

d
e
f

swappen som pris på kort ben (g), pris på
langt ben (h) og terminstillæg/-fradrag (i).
14 Feltet angiver, hvor lang tid du har tilbage til at

g
h
i

acceptere.
15 Din forespurgte handel beskrives i Detaljer til
højre.

17

14

16

16 Hvis du vil handle på baggrund af de stillede
priser, trykker du på accepter.
17 Ønsker du ikke at handle, trykker du på
annuller.
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Handel af FX swaps i FX Online

18
18 Hvis du accepterer handlen, vises din handelsbekræftelse under Detaljer til højre. Handlen
vil nu også fremgå af handelsoversigten og
notiﬁkationer.
19 Det er muligt at printe handelsbekræftelsen
ved at trykke på printikonet.
Du kan nu foretage din næste handel.
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Handel af valutaterminer i FX Online

1

1

I FX Online handles valutaterminer i
handelsbilledet

2

med markering af ”Spot/FWD”

2
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Handel af valutaterminer i FX Online

3

Du kan let handle på dine foretrukne
valutakryds ved at trykke på pilen. Dermed
udfyldes handelsbilledet med valutakrydset.

3
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Handel af valutaterminer i FX Online

4

Du kan også udfylde valutapar fra drop-down
menuen.

5

Beløb kan angives i hele tal eller med K, M osv.
(1K = 1.000,00, 1M = 1.000.000,00 osv.)

6

10

FX Online henter automatisk dine kontodetal-

4

jer i Nykredit.
7

6

Du angiver ønsket valør på det korte ben i
dette felt. Feltet præudfyldes med spotdatoen.

8

5

9

Ønsker du at knytte en kommentar til handlen
til eget brug kan dette gøres her.

11
9

Du skifter mellem køb og salg af hovedvalutaen ved at trykke her

7

8

10 og beløbsangivelsen kan ændres fra hovedvaluta til bivaluta ved at trykke her.
11 Når handlen er klar, trykker du Hent pris.
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Handel af valutaterminer i FX Online

12 Den tilbudte pris vises nu i kolonnen til højre.
Den tilbudte pris er en live pris, der bevæger

14

12

sig med markedet. Den er aktiv i 3 minutter,
inden den udløber.

a
b
c

Prisen på valutaterminen vises som spotpris
(a), terminstillæg/-fradrag (b) og samlet
terminspris (c).
13 Feltet angiver, hvor lang tid du har tilbage til at
acceptere.

16

13

15

14 Din forespurgte handel beskrives i Detaljer til
højre.
15 Hvis du vil handle på baggrund af den stillede
pris, trykker du på accepter.
16 Ønsker du ikke at handle, trykker du på
annuller.
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Handel af valutaterminer i FX Online

17

17 Hvis du accepterer handlen, vises din handelsbekræftelse under Detaljer til højre. Handlen
vil nu også fremgå af handelsoversigten og
notiﬁkationer.
18 Det er muligt at printe handelsbekræftelsen
ved at trykke på printikonet.
Du kan nu foretage din næste handel.
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