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Van raketontwerper
tot trader
I

________________________________________________________________________________________________________________________
tekst: Mischa Peters

Kunt u onze lezers uitleggen wie Steve Griffiths is?
Natuurlijk. Nadat ik was afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur, ben ik eigenlijk
meteen als raketontwerper gaan werken voor de
Britse Royal Navy. Tegelijkertijd raakte ik steeds
meer geïnteresseerd in trading. Na een paar jaar
als ingenieur te hebben gewerkt, nam ik ontslag
om fulltimetrader te worden. Na verloop van tijd
raakte ik steeds ontevredener over de voorhanden
zijnde software, hoofdzakelijk vanwege het feit
dat deze software het niet mogelijk maakte om op
een snelle en eenvoudige manier mijn favoriete
tradingpatroon, de ABC-correctie, te herkennen.
Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en
ben mijn eigen software gaan ontwikkelen die het
wel mogelijk maakte om zoveel mogelijk markten
op hetzelfde moment op dit ABC-correctiepatroon te scannen. Daarnaast maakte ik van de
gelegenheid gebruik om ook mijn eigen risicomanagement en handelsstrategieën in deze software op te nemen. In 2001 kwam dit programma
voor het eerst op de markt als de MTPredictor™.
Sindsdien is het in verschillende handelsplatformen opgenomen en als add-on bij eSignal® en
TradeStation8®.
Bent u nog steeds actief in de financiële markten. Zo
ja, in welke markten en met welke instrumenten?
Ja, ik ben nog steeds actief, maar niet zoveel
meer als ik zelf zou willen. Veel van mijn tijd
wordt opgeslokt door mijn managementtaken
voor mijn eigen bedrijf en de verdere ontwikkeling van het softwareprogramma. De
Amerikaanse futuremarkten zijn voor mij persoonlijk favoriet om op te handelen. Meestal op
basis van 3- tot 5-minutengrafieken, hoewel ik
ook naar de daggrafieken kijk voor mijn langetermijnvisie. De reden waarom ik in de
Amerikaanse futuremarkten actief ben, is hoofdzakelijk de liquiditeit en de dagelijkse volumes
die er worden verhandeld.
Kunt u een voorbeeld geven van uw eigen strategie die
u vandaag de dag nog toepast?
Mijn favoriete set-up is gebaseerd op het ABC-correctiepatroon dat ook de ruggengraat van de door
mij ontwikkelde software vormt. Het patroon is
uit drie swings opgebouwd en corrigeert de voorgaande trend. Additioneel geldt dat de trend aan
het draaien is op een belangrijk steun- of weer-
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standsniveau; verder moet mijn
softwareprogramma de juiste
kleur toekennen aan de reversalbar, rood voor verkopen en blauw
voor kopen. (De figuur is helaas
in zwart-wit afgedrukt, red.)
Wanneer de ABC correctie is afgerond, draait de
markt en hervat deze de voorgaande hoofdtrend
die in dit geval neerwaarts is gericht. Dit maakt
het mogelijk om een positie aan te gaan op basis
van een beperkt en beheerst risico. Dit laatste is
een van de belangrijkste factoren voor een handelaar, namelijk dat hij een strategie heeft die de
verliezen klein en onder controle houdt, en die
toestaat dat winsten worden vergroot.
In de figuur is sprake van een 3-swing-correctiepatroon. Het patroon wordt vrijwel exact op een
Wave Price Target (WPT) – vooraf berekend prijsdoel binnen de golfbeweging – afgerond, waarna
een rally wordt ingezet die de voorgaande dalingstrend doet keren. De rally houdt de gehele handelsdag aan en zou een winst van negenmaal de
initiële inleg hebben opgeleverd (exclusief slippage en commissies). De positie wordt begeleid
door een ATR (Average True Range) beschermende stoploss.
En dit is nu ook precies de reden waarom ik zo
gesteld ben op dit patroon. Het stelt je in staat
om in de buurt van een belangrijk draaipunt in
de markt te stappen, waardoor de verliezen
beperkt kunnen worden gehouden. Dit betekent
dat als je een juiste positie hebt, het winstpotentieel groot is. Niet alleen in absolute zin, maar ook
relatief gezien ten opzichte van het instaprisico.
Dit laatste is zeer belangrijk, omdat het de sleutel
tot succesvolle trading is. Het is ook het belangrijkste concept dat ik heb geleerd in al mijn jaren
die ik in de markten heb doorgebracht.

nterview met Steve Griffiths, een werktuigbouwkundig
ingenieur die eerst voor de Britse Royal Navy werkte, maar na
enkele jaren zijn baan opzegde en besloot om trader te worden.
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haar oevers. Net
voordat dit nieuws
bekend werd had ik
een longpositie in
sojabonen ingenomen. Naarmate de
markt door het
nieuws van misoogsten werd opgedreven, vergrootte ik
mijn longpositie
om van de extreme
rally te kunnen profiteren. Na vier of
vijf weken bedroeg
mijn winst circa
$28000. Echter,
het was niet de
waarde van deze
winst die zo bijzonder was, het was
juist het feit dat ik
deze trade was aangegaan met een initieel risico van
$300. Deze trade heeft mij zo ongeveer mijn
grootste winst opgeleverd. Niet alleen in absolute
geldtermen, maar ook qua rendement op het initiële risico.
En in negatieve zin: in mijn derde jaar liep ik
tegen een drawdown van 23% op. Voor mij was
dit een van de beste ervaringen die mij kon overkomen. Het leerde me namelijk dat ik niet altijd
gelijk had en dat de markt het altijd als laatste
voor het zeggen heeft. Vanaf dat moment leerde
ik hoe ik het risico moest beheersen, wat mij
absoluut heeft geholpen om dergelijke drawdowns sindsdien te vermijden.

5-MINUTENGRAFIEK DOW-FUTURE

Hoelang heeft het geduurd voordat u een succesvol
trader was?
Ik mag mezelf erg gelukkig prijzen met het feit
dat ik vanaf het eerste moment een winstgevende
trader was. Het heeft twee jaar geduurd voordat
ik mijn eerste serieuze drawdown had. Nu, terugkijkend, kan ik zeggen dat, nadat ik mijn verlies
had goedgemaakt, ik pas echt ben gaan begrijpen
wat ervoor nodig is om een goede trader te worden.
Welke trades in het bijzonder hebben u tot een betere
handelaar gemaakt?
De eerste die ik me voor de geest kan halen
kwam al heel vroeg in mijn carrière als trader tot
stand, om exact te zijn tijdens de zomer van
1993. Toen trad de rivier de Mississippi buiten

FIGUUR: Hier is sprake van een 3-swing-correctiepatroon. Het patroon wordt vrijwel
exact op een vooraf berekend prijsdoel binnen de golfbeweging afgerond, waarna een rally
start die de voorgaande dalingstrend doet keren. De rally houdt de gehele handelsdag
aan en zou een winst van negenmaal de initiële inleg hebben opgeleverd (exclusief kosten).
De positie wordt begeleid door een ATR beschermende stoploss.

Ontevreden over de meeste software vanwege de overvloedige aanwezigheid van analyse-instrumenten en
technieken, besloot u uw eigen software
MTPredictor™ te ontwikkelen. Kunt u onze lezers
uitleggen hoe uw software hen kan helpen om een betere trader te worden?
Nadat ik vele strategieën had toegepast die in die
tijd voorhanden waren, besefte ik dat geen van alle
de parameters bezat die ik nodig achtte. In het bijzonder heb ik het dan over de mogelijkheid om het
initiële risico te bepalen en te managen. Dit is
waarom ik destijds heb besloten om software te
ontwikkelen die het niet alleen mogelijk maakte
om mijn ideale handelsset-up (ABC-correctiepatroon) toe te passen, maar ook in staat was om snel
en eenvoudig het initiële risico te bepalen en openstaande winsten te beschermen.
Op deze manier kan ik snel beslissen wat het
potentieel is van een trade in relatie tot het risico
dat in eerste instantie moet worden gelopen. Ik
geloof sterk in het inschatten van risico’s en dat er
alleen posities zouden moeten worden ingenomen
op basis van een hoog winstpotentieel in relatie tot
het eerste risico dat er wordt gelopen. Nogmaals:
dit is volgens mij de sleutel tot succes in trading.
Kunt u aangeven hoe u omgaat met risico’s?
Ik denk dat het verkeerd inschatten van risico’s
de grootste valkuil is voor de beginnende en onervaren trader. Incorrect risicomanagement en veelal het aangaan van een te grote positie zijn
meestal de enige oorzaak waarom amateurtraders
het niet redden in deze bedrijfstak.
In mijn eigen tradingstijl en software staat het
risicomanagement centraal. Ik geloof dat iemand
niet meer dan 1% tot 3% van zijn portfolio zou
moeten riskeren op elke individuele positie. Op
deze manier blijft, wanneer de onvermijdelijke
verliezen ontstaan, het vermogen intact en heeft
men de mogelijkheid om terug te vechten. Soms
hoor ik vol ongeloof hoe traders 20% tot 30% van
hun hele vermogen verliezen door een of twee
posities. Dit creëert niet alleen een goot psychologisch probleem, maar maakt het vaak ook een
onmogelijke taak om op het beginvermogen
terug te komen. Zonder controle en het beheren
van de risico’s is de trader in mijn ogen tot mislukking gedoemd.
Dit is de reden waarom ik eerst het risico van elke
positie bepaal, voordat ik de positie open. Als de
positie een te hoog initieel risico met zich brengt,
zal ik deze laten schieten, hoe goed de positie er
ook uitziet. Niet alleen dat, ook het winstpotentieel door middel van geprojecteerde winstdoelen
gerelateerd aan dit eerste risico, bepaalt of een
trade voor mij interessant is. De logica van het
traden is dat een trader grotere winsten moet
behalen dan de verliezen die hij lijdt. De enige
manier om dit te doen is er zeker van te zijn dat
men de winsten direct relateert aan de verliezen.
En de eenvoudigste manier om dat te doen is door
te denken dat je winsten een multiple zijn van
het initiële risico dat je loopt.
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