ONDERZOEK ONLINE BELEGGEN
ABN AMRO Bank

Alex Vermogensbank

Binck

Aandelen en obligaties

✔

✔

✔

Beleggingsfondsen eigen

6 (de ABN AMRO Profielfondsen)

16 ETF's van Think ETF

16 ETF's van Think ETF

Beleggingsfondsen derden

circa 3.000

1500

1500

ETFs, ETCs en ETNs

circa 1.000

2000

2000

Opties en/of futures

✔

✔

✔

Soorten koersversnellers

Turbo's van BNP Paribas en Goldman Sachs

Turbo’s, Sprinters en Speeders van verschillende
partijen. Binck geeft zelf turbo’s uit waar zonder
transactiekosten in gehandeld kan worden en die van
8:00 tot 22:00 verhandelbaar zijn

Turbo’s, Sprinters en Speeders van verschillende
partijen. Binck geeft zelf turbo’s uit waar zonder
transactiekosten in gehandeld kan worden en die
van 8:00 tot 22:00 verhandelbaar zijn

Op hoeveel markten actief
buiten Europa

6 landen/beurzen te weten, Australië, Canada,
Hong Kong, Japan, Singapore en Verenigde Staten.

2: Canada en Verenigde Staten

2: Canada en Verenigde Staten

Minimale aanvangskapitaal

20 euro

€0 euro

€0 euro

App Mobiel internet voor

App voor iPhone en Android

Voor iPhone (iOS) en Android

Voor iPhone (iOS) en Android

Realtime koersen (gratis)

✔ Onvoorwaardelijk voor alle beurzen

Euronext-beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs
en Lissabon en de Amerikaanse aandelenbeurzen
(BATS US)

Euronext-beurzen van Amsterdam, Brussel,
Parijs en Lissabon (Binck Green, Blue & Black) én
Amerikaanse aandelenbeurzen (BATS US) en US
Options (Binck Blue & Black)

Realtime koersen
(gratis indien)

✘

Euronext-beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs
en Lissabon en de Amerikaanse aandelenbeurzen
(BATS US)

Euronext-beurzen van Amsterdam, Brussel,
Parijs en Lissabon (Binck Green, Blue & Black) én
Amerikaanse aandelenbeurzen (BATS US) en US
Options (Binck Blue & Black)

Realtime koersen (kosten)

✘

Afhankelijk van beurs

Afhankelijk van beurs

in euro's

in euro's

in euro's

20 euro

0

0

6,50 euro met een minimum van 10 euro per order
(aandelen binnenland)

Vanaf 6,50 euro

Green: 8 euro, Blue: 7 euro, Black: 6 euro

0,10%

Vanaf 0,12%

Green: 0,15% , Blue & Black: 0,1%

150 euro per order

150 euro

Green & Blue: 150 euro, Black: 75 euro

abnamro.nl/nl/prive/beleggen/tarieven/index.html

www.alex.nl/docs/default-source/Documenten/
documenten-leadsite/tarieven_zelf_beleggen.pdf

www.binck.nl/docs/librariesprovider9/overigedocumenten/tarievenoverzicht/tarieven_binck.pdf

Nieuws

sharecompany

Dow Jones Newswires

Dow Jones Newswires

Research

aandelen (ABN AMRO Markets, Morningstar,
Independent Research, Kapler Cheuvreux)

Thomson Reuters, FactSet en ShareCompany voor
Fundamentele Analyse en Surperformance voor
Technische Analyse

Thomson Reuters, FactSet en ShareCompany voor
Fundamentele Analyse en Surperformance voor
Technische Analyse

Watchlist

klanten kunnen zelf een 'watchlist' /
'schaduwportefeuille' aanmaken in Mijn Dealingroom
om daarmee deze instrumenten beter te volgen.

✔

✔

Meerdere portefeuilles

✔

✔

✔

Draaien op uw systeem
trading-modules

✘

✔ Alex Plus: uw eigen dealingroom, speciaal voor de
technische analyse.

✔ Ja. Binck ProTrader voor de zeer actieve belegger.
Uw eigen dealingroom, met uitgebreide technische
analyse en optie tools

Van doe-het-zelf belegger tot vermogensbeheer

Alex is er voor klanten die zelf de touwtjes in handen
willen hebben, maar daarbij wel ondersteund willen
worden.

Binck is er voor de onafhankelijke belegger. Voor de
belegger die zijn eigen weg kiest. Fundcoach is voor
beleggers die voor de lange termijn kiezen en niet
dagelijk met hun beleggingen beig hoeven te zijn.

Beleggen in

Portefeuille

Transactiekosten
aandelenorder
Minimale omvang
initiële portefeuille
Minimale vergoeding
per order
Variable vergoeding
per order
Maximale vergoeding
per order
URL voor volledig
overzicht provisies
Service

Profiel van uw klant

cashcow.nl JULI 2018
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DEGIRO

FitVermogen.nl - NN IP

For Tomorrow

ING

LYNX

Saxo Bank

Semmie

Aandelen en obligaties

✔

✘

✘

✔

✔

✔

✘

Beleggingsfondsen eigen

0

Ja, meer dan 65 NN-fondsen

Aantal 5

0

0

8 (SaxoSelect)

✘

Beleggingsfondsen derden

800

✘

Aantal

400+

359

Duizenden

✔

ETFs, ETCs en ETNs

2000

✘

2 Trackerfondsen 3 actieve fondsen

300+

5.340

✔

✔

Opties en/of futures

✔

✘

✘

✔

✔

✔

✘

Soorten koersversnellers

Opties, Tubo’s, Sprinters, Warrants, Speeders, Futures,
✘
Leveraged ETF’s

✘

ING Sprinters , BNP Turbo’s

ABN Amro, RBS, Citi, Commerzbank, ING + CFD’s CFDs

Op hoeveel markten actief
buiten Europa

7

Wereldwijd (alle regio’s en sectoren, handelen via
giraal systeem)

✘

23

9

Direct op 8 beurzen: VS, Canada, Australië,
Zuid Afrika, Hong Kong, China, Singapore,
Japan

Wereldwijd

Minimale aanvangskapitaal

0,1

vanaf 25 Euro

50 euro

0

3.000 euro

2.000 Euro

50 Euro

App Mobiel internet voor

App voor iPhone, Android, Windows Phone

Website is geschikt voor mobiel gebruik op iPhone,
Mobiel
Android en Windows etc. Geen aparte app.

voor iPhone, Android

iPhone, Android

✔

De website werkt responsive, dit houdt in dat
de website en het dashboard ook goed werkt op
smartphones en tablets

Realtime koersen (gratis)

Euronext aandelen en opties. Overige beurzen europa
de 1000 grootste bedrijven.

✘ giraal systeem kent één koers per dag

✘

✘

✘ één koers per dag

Realtime koersen (gratis
indien)

Na 1 US trade alle US aandelen, CME alle derivaten

✘ giraal systeem kent één koers per dag

✘

Afhankelijk van welke koersen

✘

Realtime koersen (kosten)

Vanaf 1,50 euro per maand

✘ giraal systeem kent één koers per dag

✘

Afhankelijk van welke koersen

✘

in euro’s

in euro’s

in euro’s

in euro’s

in euro’s

in euro’s

Geen transactie kosten

0,01

25

50 euro

✘

Geen minimum

2.000 Euro

50 Euro

Minimale vergoeding per
order

0 euro voor ETF, 0.5 euro voor US, 2 euro voor
Aandelen euronext

✘ bij FitVermogen.nl kan je kosteloos aankopen,
verkopen en switchen

0,50%

4 euro+0,04% voor aandelen. Handelen
Beleggingsfondsen en Trackers is kosteloos

Als 0,09% van de transactiewaarde minder is dan
Afhankelijk van: Commissieprofiel, Land en
6,00 euro,dan wordt het minimum van 6,00 euro
Beurs
gerekend.

Gratis

Variable vergoeding per
order
Maximale vergoeding per
order
URL voor volledig overzicht
provisies
Service

0 euro voor ETF, 0.004 eurocent per aandeel in US,
2bps voor aandelen euronext

✘ bij FitVermogen.nl kan je kosteloos aankopen,
verkopen en switchen
✘ bij FitVermogen.nl kan je kosteloos aankopen,
verkopen en switchen

Kosteloos

✘

0,09%

Afhankelijk van: Commissieprofiel, Land en
Beurs

Gratis

✘

150 euro

45 euro

✘

Gratis

https://fortomorrow.nl/kosten

https://www.ing.nl/particulier/beleggen/
beginnen-met-beleggen/tarieven/index.html

https://www.lynx.nl/tarieven-beleggen/alletarieven/

https://www.home.saxo/nl-nl/rates-andconditions/equities-and-etfs/commissions

https://semmie.nl/rendementen-en-kosten.html

Nieuws

ABM & CercleFinance

Artikelen van eigen redactie, geen externe
nieuwsprovider

Eigen columns

ANP

NewsEdge, RANsquawk

Maandelijkse marktupdate, kennisblogs en
video’s in het dashboard

Research

✘

m.n. research uit eigen huis

Today’s groep

Ing Investment office

Eigen beheer

Eigen research + een team van adviseurs

Watchlist

✔ Ja, ongelimiteerd

✘

✘

via Mobiele App

✔

✘

Meerdere portefeuilles

✔ Ja, ongelimiteerd

✔ zonder bijkomende kosten kan je meerdere
rekeningen aanhouden

✘

€ Ja geen max

✔

✔ zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn

✔

✘

Beleggen in

✘

Portefeuille

Transactiekosten
aandelenorder
Minimale omvang initiële
portefeuille

Draaien op uw systeem
trading-modules

Profiel van uw klant
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30 euro voor aandelen euronext

https://www.degiro.nl/data/pdf/Tarievenoverzicht.pdf https://www.fitvermogen.nl/usp

✘

Actief, slim, kostenbewust. Vaak de wat serieuzere
belegger die zich bewust is van de invloed van kosten
op het rendement van de portefeuille.

Interbancaire valutamarkt, wereldwijde Index
Alle titels die online aangekocht kunnen worden
CFD’s, de 2.000 grootste Europese aandelen
hebben realtime-koersen.Er zit geen prijsverschil
(waaronder de volledige AEX, DAX, CAC en
tussen delayed en realtime koersen.
BEL20)
Opties, futures, indices en pennystocks
Verenigde Staten
Volledige Euronext, Eurex (Duitsland), Aandelen
Verenigde Staten

Dow Jones, Reuters, US Press Release Feed,
TheFly en Briefing.com
Waverly Advisors, Morningstar, Zacks Equity
Research Reports en Hammerstone
✔ klant kan eigen overzichten met watchlist
aanmaken
✔ je kunt als klant van LYNX je persoonlijke
demorekening/schaduwportefeuille openen.

✘

✘

✘

U kunt verschillende externe
softwareprogramma’s koppelen aan het
handelsplatform, waaronder MetaTrader en
TradeStation. Daarnaast heeft u toegang tot
het LYNX Ideeëncentrum, waarin u zich kunt
aanmelden voor verschillende tradesignalen.

Voor fondsbeleggers die kiezen voor online gemak,
lage kosten en professioneel beheer.

For Tomorrow biedt zowel Box1 (beleggen voor
aanvullend pensioen) als Box3 (vrij vermogen)
rekeningen aan. In zowel de opbouw als de uitkerende
fase. Bij For Tomorrow kan de belegger kiezen uit vijf
fondsen die zowel in opgaande en neergaande markten
rendement kunnen maken.

De Zelf-op-de-Beursklanten beleggen in ons
wereldwijde assortiment tegen scherpe
tarieven. En hebben daarbij toegang tot de
visie en waardevolle opinies van de INGbeleggingsexperts.

U kunt verschillende externe softwareprogramma’s
"Actieve beleggers die al over enige ervaring op
koppelen aan het handelsplatform, waaronder
de financiële markten beschikken. Binnen de
MetaTrader en TradeStation. Daarnaast heeft u
software zijn specifieke modules beschikbaar voor
toegang tot het LYNX Ideeëncentrum, waarin u zich
aandelen-, optie- en futurehandelaren.
kunt aanmelden voor verschillende tradesignalen.

cashcow.nl JULI 2018

Voor iedereen die wil beleggen voor later, maar niet
weet hoe. Onze klanten: young professionals en
(groot)ouders. Klanten vinden duurzaam beleggen
belangrijk en zij houden van het gemak: eenvoudig
een online rekening openen, altijd vragen kunnen
stellen en 24/7 toegang tot hun beleggingen en
persoonlijke gegevens via een persoonlijk dashboard.
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SynVest Asset Management
Beleggen in
Aandelen en obligaties
Beleggingsfondsen eigen

TradersOnly

Zwiterleven

In aandelen, obligaties en direct vastgoed ✔

Er wordt in door ACTIAM beheerde fondsen belegd en niet in individuele effecten

9

✘

Particulieren beleggen (via Stichting ACTIAM Beleggersgiro) in door ACTIAM
beheerde fondsen. Deze beleggen in wereldwijde aandelen, aandelen van
vastgoedondernemingen, liquiditeiten en obligaties. Ook wordt er gebruik gemaakt
van afgeluide instrumenten en ETF’s uit hoofde van efficiënt portefeuillebeheer

✔

✘

✔

✘

✔
✔
In totaal in meer dan 100 markten in 24
landen wereldwijd

✘
✘

Beleggingsfondsen derden ✘
Wij bieden zowel indexfondsen als actief
ETFs, ETCs en ETNs
beheerde fondsen
Opties en/of futures
✘
Soorten koersversnellers
✘
Op hoeveel markten actief Actief in Europa, Noord Amerika en
buiten Europa
opkomende markten (emerging markets)

✘

Portefeuille
Minimale aanvangskapitaal

Bij periodieke inleg vanaf 100,- per
maand en/of eenmalig vanaf 5.000,-.

5.000 Euro of het equivalent hiervan in een
andere valuta of aandelen

App Mobiel internet voor

✔

Android en Apple

Realtime koersen (gratis)
Realtime koersen (gratis
indien)
Realtime koersen (kosten)
Transactiekosten
aandelenorder
Minimale omvang initiële
portefeuille

✔ van de eigen fondsen

✔ van de eigen fondsen

Spot Forex (valuta), Spot goud/Spot zilver
Dit zijn ‘waivers’genaamd en zijn afhankelijk
✘
van het aantal transacties per kalendermaand.
Afhankelijk van markt
✘

in euro’s

in euro's

✘

100 euro

5.000 EUR

✘

Minimale vergoeding per
order

0,00%

Voor een transactie in Nederlandse aandelen
geldt 0,09% keer de transactiewaarde met
een minimum tarief van 6 euro.

✘

Variable vergoeding per
order

✘

De klant betaalt voor een aandelenorder 0,09%
keer de transactiewaarde, met het minimum
✘
van 6 euro en een maximum van 45 euro.

Maximale vergoeding per
order

0,05%

Maximum is 45 euro wanneer er wordt
gehandeld in Nederlandse aandelen.

✘

URL voor volledig overzicht https://www.synvest.nl/beleggen/
provisies
fondsen-synvest-beleggen/

Er is geen minimum aanvangskapitaal
Er is geen aparte app, de website is ‘responsive’ zodat de website en login
functionaliteit goed werkt op computer, laptop, tablets en smartphones
De koersontwikkeling van het fonds is dagelijks te volgen

Er worden door Zwitserleven Beleggen geen kosten in rekening gebracht voor het
platform. Alleen de kosten van het fonds zijn van toepassing, deze zijn beschreven
in het prospectus, de LKF is 0,40% en er zijn op- en afslagen van toepassing. Er
zijn daarnaast geen transactiekosten, bewaarkosten, servicekosten etc.

https://www.tradersonly.nl/tarievenpagina/ https://www.zwitserleven.nl/particulier/beleggen/hoe-werkt-beleggen/

Service
Nieuws

https://www.synvest.nl/over-synvest/
nieuws/

Research

✘

Watchlist

✘

✔

✘

Meerdere portefeuilles

O.b.v beleggerprofiel wordt portefeuilleaanbeveling gedaan. Deze wordt
jaarlijks geherbalanceerd en/of kan men
kiezen voor lifecycle beleggen (risico
in portefeuille wordt aangepast aan
voortschreidende beleggingshorizon)

✘

✘

Draaien op uw systeem
trading-modules

✘

Aan het handelsplatform kunnen
verschillende externe trading-softwarepakketten gekoppeld worden via de API.

✘

Profiel van uw klant

Doel: een goed rendement op de lange
termijn. Met meer of minder risico, via
periodieke stortingen of een eenmalige
inleg van een vermogen dat u al heeft
gespaard of op andere wijze heeft
opgebouwd.

TradersOnly is de nummer 1 broker voor
actieve beleggers. Beleggers die weten dat u
naast geld ook tijd moet investeren en dat er
meer opties zijn dan aandelen.

Zwitserleven Beleggen is bedoeld voor mensen die zelf keuzes willen maken
zonder advies, graag online inzicht hebben en op lange termijn vermogen
willen opbouwen voor bijvoorbeeld studie, wereldreis of als extraatje voor
later.
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ANP, Reuters, Dow Jones, Bloomberg TV,
Benzinga
Morningstar, Zacks research, StockTwits,
IB Traders’Insight, The Motley Fool, Argus,
SeekingAlpha en de eigen website www.
tradersacademy.nl.

✘

✘

