
Weet wat u kunt verwachten 
van uw geld
Altijd en overal, dankzij uw 
Online Portfolio Manager

Alles wat u moet weten om van start te gaan
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Weet wat u kunt verwachten van uw geld, 24/24

Via uw Online Portfolio Manager bent u 24/24 op de hoogte over de toestand en de evolutie van uw portefeuille, maar 
ook over de eventuele afwijkingen ten opzichte van uw financiële doelstellingen en ten opzichte van de voorzorgsregels 
inzake beleggingen. In dit document gaan we dieper in op deze performante tool.

Bent u nog niet vertrouwd met de Online Portfolio Manager?

Dankzij deze bijlage leert u de belangrijkste basisprincipes in een handomdraai. We overlopen stap voor stap hoe u de 
evolutie, de cashflows en de prestatie van uw tegoeden in enkele klikken kunt oproepen. U zult snel merken waarom 
de Online Portfolio Manager samengevat kan worden in drie kernwoorden: gebruiksvriendelijk, krachtig en logisch. 

Hebt u nog geen gratis toegang tot Online Banking of is uw code of Digipass zoek?

Geen probleem. Dat brengen we snel voor u in orde. Surf naar www.deutschebank.be/onlinebanking, contacteer uw 
persoonlijk adviseur, of bel de Cliëntendienst op het nummer 078 156 160. Zodra u het nodige ontvangen hebt, kunt u 
aan de hand van deze bijlage meteen van start gaan! U zult zien dat het de moeite waard is.

De Online Portfolio Manager is een uitermate compleet instrument dat u 
toelaat om elke dag de evolutie van uw portefeuille te controleren:

 X de overeenstemming met uw financiële doelstellingen,

 X de prestaties van uw beleggingen,

 X uw inkomsten en kapitaalterugbetalingen (cashflows),

 X de kwaliteit van uw beleggingen (aan de hand van de ratings van Standard & Poor’s en Moody’s 

en Morningstarsterren)

 X de verdeling per activaklasse, 

 X de blootstelling aan valuta,

 X de vervaldagen,

 X gepersonaliseerde aandachtspunten m.b.t. uw portefeuille (alerts en berichten)

Wist u dat 
uw Online Portfolio Manager uw portefeuille toont zoals uw adviseur hem ziet? 

Zo bent u er zeker van dat we precies dezelfde taal spreken.  
Het is een interactief, intuïtief en beveiligd instrument.  
En dankzij uw Digipass maakt u verbinding waar en wanneer u wilt.
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Het overzichtsscherm

Het eerste scherm biedt een eerste overzicht van de totaliteit van uw tegoeden, m.a.w. zowel uw liquiditeiten als uw 
beleggingen. Het is als het ware uw ‘dashboard’: net als in uw wagen krijgt u in een oogopslag een beeld van de voor-
naamste prestatiegebonden elementen en eventuele aandachtspunten.

Bovenaan vindt u een duidelijk overzicht 
van de waarde van uw 3 portefeuilles.

Rechts vindt u uw totale tegoeden terug.  
Dit is de consolidatie van uw 3 portefeuilles. 

De linkergrafiek geeft de evolutie van uw 
totale tegoeden weer.

Tip Beweeg met de cursor over 

de bolletjes op de grafiek om voor 

elke maand de evolutie van uw te-

goeden te bekijken. Daarbij wordt 

de waarde van elk van de drie por-

tefeuilles én de totale waarde op 

dat moment weergegeven.

In de cashflowgrafiek krijgt u een duidelijk 
beeld van wat u de komende 5 jaar aan 
intrest- of couponbetalingen en kapitaalte-
rugbetalingen kunt verwachten.

Tip Beweeg uw cursor over het 

staafdiagram om de precieze be-

dragen te visualiseren.
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Dit zijn vier belangrijke functieknoppen. In 
één klik kunt u de samenstelling, de pres-
tatie, de cashflows en de transactiehisto-
riek van zowel uw specifieke portefeuilles 
als van uw totale tegoeden oproepen.

De essentiële elementen per portefeuille. 

U zult het alertsymbool  soms zien 
wanneer u uw beleggingen bekijkt. Alerts 
zijn aandachtspunten met betrekking tot 
voorzichtigheidsregels bij het beleggen en 
eventuele afwijkingen t.o.v. uw doelstellin-
gen. Uw doelstellingen kunt u gemakkelijk 
bijwerken door bovenaan in uw scherm te 
klikken op ‘Profiel’.

Uw berichten hebben betrekking op ge-
beurtenissen binnen uw portefeuille, bv. 
de aankondiging dat een van uw beleg-
gingen binnenkort vervalt.

Door met de muis over 
de horizontale as te 
bewegen, kunt u per 
maand de verschillende 
transacties oproepen.

U zult merken dat bepaalde 
termen in uw Online Portfo-
lio Manager onderlijnd zijn. 
Wanneer u hier meer informatie 
over wenst, volstaat het uw 
cursor erboven stil te houden, 
waardoor de informatie zal 
verschijnen.
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Bekijk de samenstelling 
van uw portefeuille

Klik op de functieknop Samenstelling om de sa-
menstelling van uw portefeuille te visualiseren. U 
zult merken dat de knop die u hebt ingedrukt in het 
geel wordt weergegeven. Zo weet u duidelijk in welk 
scherm u zich bevindt.

Tip Beweeg met uw cursor over de grafiek 

om bijkomend informatie op te roepen. 

Heel gedetailleerd 

Door op ‘+’ te klikken, kunt u elke portefeuille in de-
tail ontleden, tot op het niveau van uw individuele 
beleggingen. 

Bepaal zelf hoe u uw portefeuille wilt weergeven: per 
munt, activaklasse, vervaldag, rating, emittent of in-
strumenttype. 

Om een gedetailleerd overzicht van alle afzonderlijke 
posities op te vragen, kiest u voor de optie ‘Positie-
lijst’.

Een andere periode bekijken? 
Geen probleem via de knop 
‘periode aanpassen’.

!

! Dit handige scherm met al uw posities 
rechtstreeks oproepen vanuit uw over-
zichtsscherm? Dat kan. Links onderaan 
klikt u op de desbetreffende link.

Tip  
U kunt elke verrichting in detail  
bekijken door erop te klikken. 
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Analyseer de prestatie 
van uw tegoeden

Kies voor de functieknop PRESTATIE 
om de prestatie van uw tegoeden te analy-
seren. Het staafdiagram stelt de prestatie per 
maand voor.

Hier ziet u de bijdrage tot de globale presta-
tie sinds de start van het jaar: in procent en 
in absolute cijfers.

Uw cashflows, duidelijk 
in kaart gebracht

Dankzij de functie CASH-FLOWS krijgt u een 
bijzonder interessant en duidelijk beeld van wat 
u de komende jaren aan intrest- of couponbeta-
lingen en kapitaalterugbetalingen kunt verwach-
ten. Het staafdiagram maakt een onderscheid 
tussen beide types kasstromen.

Klik op het staafdiagram om de cashflows voor 
dat jaar op maandbasis te zien.

Belangrijk! Mogelijk hebt u obligaties 

waarvan de coupons niet op voorhand 

vastgelegd werden, maar bv. in functie 

van de rente-evolutie bepaald worden. 

Deze coupons kunnen bijgevolg niet in uw 

Cashflow-overzicht opgenomen worden.

Door met de cursor over de 
grafiek te glijden komt de infor-
matie tevoorschijn.

!

Wanneer u tijdens uw be-
zoek aan uw Online Portfolio 
Manager wilt terugkeren naar 
dit scherm, volstaat het om op 
‘Home’ te klikken. Deze functie 
is steeds beschikbaar, ongeacht 
in welk scherm u zich bevindt.  

!
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Uw transacties, 
netjes gerangschikt

Voor een overzicht van uw transacties bin-
nen uw verschillende portefeuilles klikt u op 
TRANSACTIES.

Door op ‘+’ te klikken krijgt u per transactie-
type een overzicht van de verrichtingen voor 
het lopende jaar met het type belegging, de 
transactiedatum, de naam van het effect, 
het aantal en de prijs. 

Rangschik de voorstelling van de transacties 
volgens uw eigen voorkeur: per periode, per 
type instrument of per portefeuille. Of kies 
voor een chronologisch overzicht.

Bekijk, analyseer en evalueer 
elk van uw portefeuilles 
(Liquiditeiten, Bescherming 
& Groei) afzonderlijk

Alle hierboven beschreven informatie kunt u ook per afzon-
derlijke portefeuille oproepen. Het volstaat om bovenaan 
de gewenste portefeuille te selecteren. 

Belangrijk! De knoppen ‘Liquiditeiten’, ‘Be-

scherming’, ‘Groei’ en ‘Totaal’ zijn rechtstreeks 

verbonden met de functieknoppen ‘Samenstel-

ling’, ‘Prestatie’, ‘Cashfl ows’ en ‘Transacties’. 

Bovenaan ziet u in welk scherm u zich bevindt.
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Uw Online Portfolio Manager, 
een concreet antwoord op wat u 
kunt verwachten van uw bank:

 X een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten van uw geld; 

 X proactieve informatie over de risico’s waaraan u bent blootgesteld, met de bedoeling 

 de verrassingen te verminderen en de onzekerheden beter in te schatten;

 X een geïndividualiseerde aanpak waarin uw eigen behoeften centraal staan.
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Nog geen toegang tot Online Banking of 
vragen m.b.t. uw tools?

 X Registreer uw aanvraag op deutschebank.be/onlinebanking,

 X contacteer uw persoonlijk adviseur,

 X of bel de Cliëntendienst op het nummer 078 156 160.

Eis meer voor uw geld




