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Forex-handelaar
D

e valutamarkten hebben veel te bieden. Dagelijks worden er gigantische volumes gehandeld
en de volatiliteit is in vergelijking met de aandelenmarkten een stuk lager. Dit heeft als gevolg dat
de trends in de valutamarkten veel stabieler zijn,
waarbij de hoge volumes zich ook vertalen in zeer
gunstige spreads tussen de aan- en verkoopkoers.
Louter voordelen zou men op het eerste gezicht
zeggen. Dit is echter niet helemaal waar. De laatste jaren zijn de aanbieders in de vorm van handelsplatformen als paddenstoelen uit de grond geschoten. De kwaliteit laat soms, zoals te verwachten is
bij een dergelijke wildgroei, te wensen over. Recent
sprak ik met Forex-handelaar Willem van Vegten
over deze ontwikkelingen.
tekst: Mischa Peters

Hoe lang bent u al actief op de valutamarkten?
Ruim tien jaar geleden ben ik begonnen met het
handelen op de valutamarkten nadat ik op een
feestje Frank Vlug tegen het lijf liep. Er werd daar
aan hem gevraagd of hij nog wat verdiend had op
de beurs en ik pikte dat toevallig op. Ik was zeer
nieuwsgierig en heb Vlug op een gegeven moment
benaderd met de vraag wat hij precies deed met de
beurs. Daarna is het eigenlijk vrij snel gegaan.
Kunt u dit uitleggen?
Vlug werd min of meer mijn mentor. Helaas
overleed hij niet al te lang daarna. Vlak voor zijn
overlijden adviseerde hij mij te gaan handelen in
valuta’s, ofwel de Forex-markten. Volgens hem
boden de Forex-markten veel voordelen, zoals
stabiele trends die tegen weinig tot geen transactiekosten gehandeld konden worden. Daarnaast
kocht ik verschillende studieboeken zoals dat van
Alexander Elder, Van Tharp en een boek op het
gebied van moneymanagement.
Bent u daarna meteen gaan handelen?
Nee, ik heb eerst ‘demo-rekeningen’ geopend bij
verschillende brokers.
Wat is volgens u de oorzaak van de stabielere trends
in de Forex-markten dan in andere markten?
Ongeveer 80% van de aan- en verkopen in de
valutamarkten komt voort uit de reële economie.
Dit zijn de importen en exporten of kapitaalinen uitstromen die in gang worden gezet door
de renteverschillen tussen twee landen. Slechts
20% van de Forex-markten is handelaar of speculant. Daarnaast is de omvang van het aantal
deelnemers, niet alleen in aantallen maar ook in
omvang, vele malen groter in vergelijking met
de aandelenmarkten. Dit alles leidt naar mijn
mening tot stabielere trends.
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Zijn er nog meer verschillen?
Ik handel zonder transactiekosten,
ik betaal geen bewaarloon of beheervergoeding. De markten openen op
zondagavond in Nieuw-Zeeland en
eindigen op vrijdagavond. Gedurende
deze periode kan er 24 uur per dag
gehandeld worden. Daarnaast ontvang ik een rente over mijn uitstaande
posities. Dat laatste is natuurlijk
alleen interessant als de valuta waarin
je een longpositie hebt niet in waarde
daalt. Met een bedrag van €500, in
enkele gevallen wel €100, kan men al
een rekening openen en gaan handelen. Hierbij wordt de mogelijkheid
geboden om een hefboom toe te
passen die varieert van twee tot
soms wel vijfhonderd.
Dat betekent dat iemand die €1000 stort zijn positie
kan vergroten naar €500.000. Dan kun je met die
€1000 beter naar het casino gaan?
Een dergelijke hefboom zou ik persoonlijk nooit
toepassen en ook aan niemand willen adviseren,
maar het behoort wel tot de mogelijkheden.
Zijn er ook significante overkomsten tussen de
valutaparen?
Ja, ook dat komt voor. Wat mij altijd opvalt, is
dat het valutapaar EUR/USD gekoppeld is aan
de USD/CHF. Als de één terrein verliest, wordt de
andere vaak sterker en vice versa. Dit heb ik overigens van Vlug toegespeeld gekregen en in al die
jaren dat ik nu in de markten actief ben, kan ik
concluderen dat dit ook echt zo is. In 80% van de
gevallen zie ik deze tegengestelde correlatie tussen
beide munten zowel in de korte- als de langetermijntrends.
Wanneer bent u overgestapt van een demo-rekening
naar een rekening met uw eigen startkapitaal?
Niet lang nadat we helaas afscheid moesten
nemen van Vlug, ontmoette ik Ron Wichgers.
Met hem heb ik mijn kennis op het gebied van
systeemhandelen verder kunnen uitbouwen en
heb ik meerdere end-of-daysystemen, die specifiek voor de valutamarkten bestemd zijn, aan een
backtest onderworpen. Nadat we op basis van
deze test besloten een systeem te gaan handelen,
hadden we iedere avond contact over de koop- en
verkoopsignalen. Nadat ik genoeg vertrouwen
had opgedaan, heb ik mijn startkapitaal van
€2000 gestort. Gedurende een periode van zes
jaar hebben we tot op heden minimaal 10% rendement behaald en het maximum ligt rond
de 40%.

Ik neem aan dat dit
trendvolgende systemen zijn?
Ja en nee. Er wordt
met twee handelssystemen gewerkt.
De eerste betreft
het ‘Trade the
Line’-systeem, dat
gemaakt is voor het
traden op de vier
grote valutaparen,
ofwel de EUR/
USD, USD/CHF,
GBP/USD en de
USD/JPY. Het
systeem is snel en
niet specifiek trendvolgend. Het kenmerkt zich doordat
posities in de regel
maar één dag blijven openstaan.
Het andere systeem
is de RSI Trader en
wordt toegepast op
zeven valutaparen
en een aantal indices. Dit systeem is
wel trendvolgend en
probeert te profiteren van correcties
die altijd gedurende een trendbeweging optreden.
Daarna wordt in de meeste gevallen de richting
van de hoofdtrend voortgezet. Het is in deze periode dat het systeem zijn positie inneemt wanneer
aan de voorwaarden is voldaan. Het systeem gaat
niet voor de grote rit, maar wel het makkelijkste
deel van de ‘grote’ beweging. Het aantal transacties is beperkt tot circa veertig op jaarbasis. Beide
systemen zijn te volgen via een signaalservice van
www.forestprofittrader.com, waarop mensen zich
kunnen abonneren.
Wordt er gebruikgemaakt van risicomanagement?
Ik werk altijd met een stoploss. Die voer ik op
hetzelfde moment in als ik een order plaats. De
positie wordt automatisch uitgestopt als de limietkoers wordt geraakt. Gedurende de handelsdag
kan de positie worden uitgestopt. Daar kom ik
dan ‘s avonds achter als ik mijn posities evalueer.
Zijn er duidelijke verschillen tussen de aanbieders
van Forex-platformen?
Veel partijen werken met het platform Metatrader.
Dit is een ‘execution only’-programma, dus is
in principe alleen voor het uitvoeren van orders
bestemd en het is gratis te downloaden via de
site van de Forex-brokers. Het programma biedt
in eerste instantie de mogelijkheid om alle valutaparen te handelen middels een demorekening.
Via Metatrader kan men grafieken opvragen die
automatisch gekoppeld zijn een ‘streaming data
feed’. In het programma zijn technische-analyse-

hulpmiddelen opgenomen, zoals de standaardindicatoren en ook is er de mogelijkheid om zelf
indicatoren te bouwen.
Daarnaast is er het Oanda-platform van RBS, dat
in vrijwel alle opzichten dezelfde mogelijkheden
biedt als het Metatrader-platform. Met Oanda
kun je alleen de ordergrootte vaststellen aan de
hand van het aantal ‘units’ dat men koopt of
verkoopt, in tegenstelling tot Metatrader dat zijn
ordergrootte bepaalt in de vorm ‘lots’, wat een
vaste eenheid is. Dit laatste heeft consequenties in
de toepassing van een stringent moneymanagementbeleid. Daar de waarde van een ‘pip’ (de
kleinste beweging die de koers kan maken) iedere
dag verandert, moet ik ook mijn ordergrootte
kunnen aanpassen als ik nooit meer dan 2% op
een positie wens te verliezen. Met units is dit
mogelijk en met lots niet.
Komt het wel eens voor dat de koersdata achterlopen met de spotprijzen waarop u moet handelen?
Op dit moment laat ik mijn orders via het handelsplatform Oanda uitvoeren. De situatie waarbij
de handelskoersen achterlopen, of nog erger dat
het platform uit de lucht is, is eigenlijk nog nooit
voorgekomen, ook niet tijdens hectische beursmomenten.
Komt het wel eens voor dat niveaus waarop u heeft
gekocht of verkocht achteraf nog worden gecorrigeerd door de broker?
Dat is me pas twee keer overkomen, maar dan
waren het correcties als gevolg van forse koersbewegingen die naderhand in mijn voordeel zijn
aangepast.
Welk advies zou u onze lezers willen geven als ze in
zee willen gaan met een Forex-broker?
In de Verenigde Staten en Engeland gelden strenge eisen voor de aanbieders in Forex. Elke goede
Forex-broker heeft een jaarrekening beschikbaar
die je kunt opvragen. Ga niet met brokers in zee
uit exotische plaatsen als Cyprus, Hongarije of
Rusland. Althans, ik zou mijn geld er niet naartoe
durven overboeken. Ook op internet is veel informatie te vinden over partijen die Forex-handel
aanbieden.
Wat zijn uw plannen voor de toekomst?
Sinds kort werk ik nog maar twee dagen in loondienst. De andere dagen van de werkweek besteed
ik aan intradaytrading op de Forex-markten.
Verder geef ik cursussen bij Forestbergen over
het systeem dat ik zelf ook toepas. Ik merk dat
er behoefte is aan objectieve en bewezen handelssystemen die kopen en verkopen op basis van
gedefinieerde regels en een tradeplan. Dat geeft
traders houvast om nu en in de toekomst trades
aan te gaan. Bij subjectieve systemen is het heel
intensief om te kijken naar de grafieken en krijg je
verschillende meningen over het in- en/of uitstapmoment. De onzekerheid neemt dan vaak toe als
er een aantal verliezen achter elkaar genomen
moet worden.
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