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“ De monteurs van ons bedrijf gaan de hele wereld over om de 

machines van onze klanten te onderhouden. De servicecontracten 

zijn vaak in vreemde valuta opgesteld. Met de i-Markets Portal 

kunnen we de koers van deze valuta volgen en als we een nieuw 

contract afsluiten, dekken we in de Trade module direct het valu-

tarisico af. De i-Markets Portal biedt scherpe koersen en je kunt waar 

ook ter wereld handelen: 5 dagen per week, 24 uur per dag. Nadat 

we de transactie hebben afgesloten, kunnen we deze volgen in 

de Post-Trade module. Hierin staat niet alleen de bevestiging, 

maar ook de marktwaarde van de transactie.” 
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U wilt zelf handelen op de geld- en valutamarkten. 

Online, snel en betrouwbaar. Uw besluit baseert u 

het liefst op gedegen research en relevante, realtime 

marktinformatie. Na de deal wilt u weten hoe de 

marktwaarde van uw transactie of contract zich 

ontwikkelt, zodat u scherp zicht houdt op actuele 

risico’s. En zelf tijdig kunt bijsturen, als dat nodig is.  

Altijd de vinger aan de pols
De i-Markets Portal van ABN AMRO biedt u niet alleen 

direct toegang tot een volledig geautomatiseerd handels- 

systeem op de wereldwijde geld- en valutamarkten, maar 

u krijgt van ons voor en na uw transacties ook alle onder-

steuning die u nodig heeft. Of het gaat om spot- of termijn-

transacties, een kasgeldtransactie of een termijndeposito: 

met de i-Markets Portal van ABN AMRO houdt u continu 

de vinger aan de pols. Dat geeft rust en zekerheid. 

Alle informatie bij elkaar 
Onze i-Markets Portal is overzichtelijk onderverdeeld in drie 

modules: My Home, Trade en Post-Trade. Zo vindt u alle 

research, realtime koersen, afgesloten deals en administratie 

naast elkaar. Met één druk op de knop heeft u inzicht in de 

actuele marktwaarde van uw contracten.

    Betrouwbare ondersteuning.
      Vóór, tijdens en na uw transacties. 
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Tijdig op de hoogte
Met behulp van de Event Alerting module kunt u aangeven 

hoeveel dagen voor de vervaldatum van een bepaalde 

transactie u een herinnering wilt krijgen. Zo houdt u uw 

financieel management perfect op orde. 

Zo bereidt u zich optimaal voor
In de My Home module van onze i-Markets Portal treft u 

actuele informatie aan, zoals het laatste financiële nieuws 

en de realtime koersen van alle relevante markten. U vindt 

er ook een uitgebreid aanbod van publicaties, onderzoeks-

rapporten en suggesties van onze analisten. Niet alleen 

gericht op geld- en valutamarkten, maar ook op aandelen-, 

obligaties- en grondstoffenmarkten. 

De uitgebreide marktkalender geeft u een helder overzicht 

van activiteiten in de financiële markt. Zo ziet u bijvoorbeeld 

wanneer welke macro-economische indicatoren worden 

gepubliceerd en wanneer de bank holidays zijn. Deze 

informatie helpt u om een visie te ontwikkelen op basis 

waarvan u kunt beslissen hoe u bepaalde risico’s afdekt. 

    Een goede voorbereiding leidt tot het beste resultaat.
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Snel en gebruiksvriendelijk
Een transactie uitvoeren is zeer gemakkelijk: in slechts 

enkele stappen kunt u een deal afsluiten en heeft u uw 

positie afgedekt. Bovendien kunt u met de importfunctie  

eenvoudig transacties uit een spreadsheet kopiëren en 

invoeren in DealStation, zonder dat u deze hoeft over 

te typen. De gegevens worden vervolgens automatisch 

geverifieerd, zodat u vrijwel direct kunt handelen.

5 dagen per week, 24 uur per dag 
Dealstation is de trade module binnen i-Markets. 

Dealstation is een volledig geautomatiseerd systeem 

om zelf eenvoudig online te handelen op de wereldwijde 

geld- en valutamarkt. Dit betrouwbare platform biedt u 

24 uur per dag, 5 dagen per week actuele prijzen én de 

scherpste koersen, in alle toonaangevende valuta’s. 

Continue ondersteuning 
Maakt u gebruik van DealStation, dan kunt u met eventuele 

vragen of problemen altijd terecht bij onze deskundige 

medewerkers van de eCommerce desk. Met hun marktkennis 

en betrokkenheid staan zij garant voor een snelle en 

efficiënte ondersteuning. Online chatten kan ook: wij kijken 

met u mee en lossen eventuele problemen direct op. 

    Online handelen op actuele prijzen 
      en tegen de scherpste koersen. 
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Grafieken en overzichten van uw transacties
De Post-Trade module geeft een accurate weergave van 

al uw lopende transacties en contracten uit het verleden. 

Bovendien kunt u al uw gegevens moeiteloos exporteren 

naar Excel en omzetten in een pdf-bestand. Op maat 

gemaakt, volledig ingericht op uw situatie!

Risicomanagement
Binnen Post-Trade kunt u met Client Valuation Reporting 

de risico’s binnen uw totale transactieportfolio goed 

overzien en managen. U heeft hierdoor de mogelijkheid 

om in te spelen op veranderende marktomstandigheden. 

De marktwaarde van uw openstaande positie sluit direct 

aan volgens de marktgeldende normen. 

    Altijd inzicht in uw totale portfolio.
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Informatie en advies
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de 

i-Markets Portal van ABN AMRO u kan bieden? 

Neem dan contact op met onze eCommerce desk: 

+31 (0)20 383 66 06 of edesk@nl.abnamro.com 

U kunt ook contact opnemen met uw adviseur van 

ABN AMRO of op abnamro.nl/imarkets kijken.

Post-Trade
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Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam 
(Nederland). Het telefoonnummer is 0900 - 0024*. Het internetadres van ABN AMRO 
Bank N.V. is abnamro.nl

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is 
opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 
12020215. ABN AMRO Bank N.V. staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank 
(ECB). 

Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Bank N.V. en de geschilleninstanties 
waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten, kunt u vinden op abnamro.nl/allesnaarwens 
of opvragen via telefoonnummer 0800 - 024 07 12. U kunt ook de brochure ‘Alles naar 
wens?’ aanvragen, waarin u leest hoe u opmerkingen, suggesties of een klacht kenbaar 
kunt maken.

ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. te Amsterdam 
onder nummer 34334259. Het BTW-identificatienummer van ABN AMRO Bank N.V. is 
NL820646660B01.

Over deze brochure
In deze brochure staat algemene informatie. Deze is niet speciaal geschreven voor uw 
persoonlijke situatie. De brochure geeft daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. 
Beslissingen die u neemt op grond van deze informatie komen voor uw eigen risico. 

Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. 
We kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. 
Wilt u meer weten over het onderwerp van deze brochure? Neemt u dan contact met ons op. 

Deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor 
instaan dat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen. 

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.
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