Alexander Elder ‘Trading for a Living’
Onder de talrijke boeken over technische analyse
bevinden zich een aantal bestseller, zoals
Technical Analyis of the Futures Markets,
Technical Analyis of Stock Trends en Trading for a
Living. Laatstgenoemde boek is geschreven door
Dr. Alexander Elder en werd in het Nederlands
vertaald onder de naam Beleggen om te
Verdienen. Op de 1ste Dag van de Technische
Analyse in het Rai Congrescentrum in Amsterdam
was Dr. Elder de ‘keynote spreker’ en daar
werden de eerste contacten gelegd voor een
interview. Maar vanwege zijn overladen agenda
(daardoor telkens afzeggingen) en waarschijnlijk
mede als gevolg van het feit dat hij op dit
moment een boek aan het schrijven is, heeft het
meer dan een jaar geduurd voordat het
daadwerkelijk tot een interview kwam. Behalve
auteur van verschillende boeken, is Dr. Elder ook
nog een praktiserend psychiater. Mijn eerste
vraag was dan ook”
Tekst: Mischa Peters
Kent u nog ander psychiaters die zich met trading
bezighouden?
AE: heel weinig.
Hoe bent u in de psychiatrie terechtgekomen?
AE: ik was 16 en wist eigenlijk niet wat ik moest
gaan doen. Het was de tijd dat ik van de
middelbare school kwam en tienduizenden
verschillende ideeën had. In de laatste vier
generaties van mijn familie bevinden zich veel
artsen, dus het lag voor de hand dat ik ook
medicijnen ging studeren. Maar toen ik op 22jarige leeftijd mijn studie had afgerond, had ik
voor mijzelf al uitgemaakt dat ik in dit vakgebied
niet verder wilde. Het was op dat
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moment dat ik bij de psychiatrie terechtkwam en
ik vond het absoluut het mooiste dat er bestond.
Ik was totaal niet geïnteresseerd in het opensnijden
van mensen om te horen hoe het hart klopte. Ik
wilde juist uitzoeken hoe het menselijk brein
werkte. Mijn studie heb ik aan een van de beste
universiteiten in de voormalige Sovjet-Unie
gedaan.
Hoe zou u zichzelf als ‘trader’ beschrijven? Bent u
een korttermijnhandelaar of houdt u zich bezig met
de wat langere termijn?
AE: nou, ik ben begonnen met het handelen in
aandelen met behulp van de Wallstreet Journal.
Het duurde niet lang voordat ik doorhad dat er
genoeg startkapitaal moest zijn om een serieuze
kans van slag te hebben. Daarna ben ik naar opties
overgestapt, maar bij deze instrumenten heb ik me
nooit echt lekker gevoeld. Ten slotte kwam ik bij
futures uit, een markt die volgens mij veel eerlijker
is.
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Waarom zijn de futuresmarkten beter?
AE: ik vind deze markten beter omdat de analyse
in vergelijking met die van de opties veel eerlijker
en directer is. Bij opties krijg je veel meer te
maken met grote bewegingen in de volatiliteit. Een
cliënt van mij, die een succesvol optietrader is,
heeft me eens verteld dat er twee grote groepen
binnen de handel in opties bestaan, zij die de hoop
kopen en zij die hoop verkopen. Op de optievloer
word er hoop verkocht en wij, de gewone man,
kopen hoofdzakelijk hoop. Maar zeg mij nou eens,
wie wil er nu hoop kopen. Ik zeker niet, geef mij
maar de realiteit. Ik denk dat futures meer op
realiteitszin zijn gebaseerd.
Maar als u denkt dat een bepaalde onderliggende
waarde een substantiële beweging zal gaan maken,
bent u dan bereid om in opties te handelen?
AE: soms ja, maar niet meer dan een paar keer per
jaar en dan alleen als ik een grote beweging
verwacht. Meestal koop ik dan opties die ver ‘out
of the money’ zijn. Zodoende kan ik niet in één
klap van de markt worden weggevaagd en kan ik
in principe minimaal vijftien tot twintig maal
handelen, Verliezen incasseren wordt op die
manier eenvoudiger gemaakt. Maar als ik bij het
‘day traden’ twee verliezen achter elkaar realiseer,
dan stop ik met handelen. Op dat moment zeg ik
tegen mijzelf: ‘mijn naam is Alex en ik heb de
potentie om mezelf financieel te ruïneren’.
Wat is volgens u een acceptabel rendement dat een
particulier moet behalen als hij besluit te gaan
traden: 30%, 40%, 100% of 300%
AE: het probleem ligt volgens mij niet bij het
rendement, maar bij het risico. Met andere
woorden, hoeveel geeft hij of zij terug aan de
markt. Ik denk dat je minimaal 50% moet behalen,
omdat de hoeveelheid tijd en energie die er in
trading moet worden gestoken zeer groot is. Maar
de echte vraag is: hoeveel geld is men bereid om
terug te geven en op dat punt gaan de meeste
beginnende handelaren het schip in.
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Hoe kun je volgens u als trader beter worden?
AE: De beste manier die ik ken om beter te worden
is lesgeven. Geconfronteerd worden met een groep
mensen die informatie verwacht en moeilijke
vragen stelt, is voor mij de beste manier om mijn
gedachten op een rij te zetten en beter te worden in
vrijwel alles wat ik doe. Tijdens de seminars
worden door zeer professionele beleggers vaak
moeilijke vragen gesteld waarover ik heel goed
moet nadenken. Maar ook beginnende traders
komen met vragen over onderwerpen waar zeer
geoefende traders gewoon niet bij stilstaan. Dat
kunnen zeer leerzame sessies zijn.
Verder is het heel belangrijk dat traders een
dagboek bijhouden waarin ze nauwgezet bijhouden
wat ze doen. Dat doe ik zelf ook. Dit houdt me
scherp en wat misschien nog belangrijker is, het
zorgt ervoor dat ik eerlijk tegen mijzelf ben.
Trading kan namelijk een zeer eenzaam beroep
zijn, waardoor de kans dat men zichzelf gaat zitten
voorliegen vrij groot is.
Wat doet u nog naast het handelen?
AE: toen ik met trading begon, was er op het
gebied van goede educatie nauwelijks iets te
krijgen. Dit bracht mij ertoe mijn bedrijf Financial
Trading Inc. op te zetten. In essentie bieden we
educatie voor futureshandelaren.
Waaruit bestaat de educatie?
AE: we hebben verschillende activiteiten, zoals het
produceren van videobanden over indicatoren.
Vooral beginnende handelaren gebruiken de
standaardindicatoren op een verkeerde manier.
Deze banden laten zien hoe een indicator, zoals
een Stochastics, RSI of een MACD werkt. Het
begint met de formule en we eindigen met wat er
wel en niet mogelijk is met de indicator. Daarnaast
bieden we ook videobanden aan over de
succesvolle werkwijze van verschillende top
traders. We verkopen ook boeken, maar in plaats
van vijfhonderd titels hebben we slechts een paar
dozijn boeken op de plank staan waarvan wij
denken dat ze de beste boeken in hun genre zijn.
Verder bieden we ook trading seminars aan.
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Klopt, op uw website www.elder.com ontdekte ik
dat deze seminars op de meest aangename locaties
worden gegeven?
AE: dit zijn onder Trader’s Camps en inderdaad
hiervoor zoeken we mooie locaties uit. Zo zitten
we in januari een hele week in het Caribische
gebied met een kleine groep van circa tien mensen.
Wat vindt u van seminars die $3.000 tot $4.000
kosten?
AE: een goede vraag, Het antwoord daarop trof ik
in het boek van Milton Friedman aan. Hij zegt dat
een prijs verschillende functies heeft. Een van de
belangrijkste functies is dat wanneer iemand
$3.000 tot $ 5.000 van je vraagt hij verwacht dat
hij de sleutel tot het universum krijgt. Hoe hoger
de prijs des te sneller de mensen geloven dat ze een
goed product kopen. Maar trading vergt volgens
mijn niets anders dan hard werken. Dat verklaart
ook het verhaal van de tradingsystemen.
De prijzen van deze systemen variëren van $50 tot
$3.000 en lopen soms zelfs op naar $10.000. Ik heb
veel tradingsystemen gezien en ik zie geen verschil
tussen een systeem dat $3.000 kost en één
waarvoor $400 voor wordt gevraagd.
Geldt hetzelfde ook voor software?
AE: alleen software die de belegger de
mogelijkheid biedt de financiële markten met
behulp van verschillende indicatoren en vanuit
verschillende time frames te analyseren, is naar
mijn mening goed. Er zijn trouwens diverse goede
pakketten in de handel te verkrijgen, maar ik zie
het net als met autorijden. Na verloop van tijd raak
je er eraan gewend. Voor iemand die niet bekend is
met technische analyse is een uitgebreid
softwarepakket hetzelfde als een Ferrari voor een
kind. Je kunt je voorstellen dat een kind heel veel
lol kan hebben met een Ferrari, alleen dan wel voor
een hele korte tijdsduur.
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Hoe zet u de indicatoren in de praktijk in?
AE: om te beginnen maak ik een onderscheid
tussen trendvolgende en tradingindicatoren, ofwel
oscillatoren. Wat ik doe is eigenlijk heel simpel. Ik
pas een trendvolgende indicator op de lange
horizon toe. Op de korte horizon zet ik de
oscillatoren in die mij dan de koop- en
verkoopsignalen geven, maar ik handel dan alleen
in de richting van de trend. Geeft het
langetermijnbeeld een stijgende trend aan, dan zal
ik in geen geval een verkoopsignaal van de
Stochastics opvolgen. Ik ga dan alleen voor de
koopsignalen. Het heeft me een hele tijd geduurd
voordat ik doorhad dat deze werkwijze het beste
bij mij past.
Een laatste vraag: wat zijn volgens u de
belangrijkste eigenschappen die men moet bezitten
om een goede trader te worden?
AE: je moet bereid zijn om hard te werken en je
moet doorzettingsvermogen hebben, en iedere dag
leer je weer bij.
Ik dank u voor dit interview
Graag gedaan.

MISCHA PETERS
is initiatiefnemer van www.beurstrendsonline.nl
en al sinds 1996 actief als trader, belegger en
publicist.
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