AexTrader:
Winstgevend beleggen voor de korte
termijn
No Cure No Pay!
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Een uitstekend resultaat
Wilt u ook winstgevend beleggen zonder grote risico’s maar met een
prima resultaat. Dan is AexTrader wat voor u. Er is slechts een
startkapitaal nodig van € 1.500. Het doel is een rendement van 300% per
jaar te halen. We starten per 1 juni.
Wij hebben in aansluiting van onze DaxTrader systeem ook een handelssysteem voor
de AEX ontwikkeld voor de korte termijn. Dit is dus bedoeld voor korte termijn
handelaren.
Wij hebben een backtest uitgevoerd over de laatste 100 transacties. De resultaten
zagen er prima uit. We wilden weten of dit in de praktijk ook werkt. Vervolgens
hebben we op het forum tien live signalen gegeven. Van deze werden vier transacties
met verlies afgesloten en zes met winst.
Totale winst: 48 punten
Totale verlies: 7 punten

Reactie van een lezer:
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Winst/Verlies ratio is derhalve: 6,9, wat uitstekend is.
Hieronder het overzicht:

“Hallo,
Ik heb jullie AEX trades
gevolgd en ben enthousiast. Ik
wil daarom graag mee blijven
doen! :-) Wat ik mooi vind is
dat jullie een trade innemen
met een idee en als de markten
tussentijds iets onverwachts
doen sluiten jullie de trade. “

Werking systeem
Wij werken met een ingebouwde stoploss die ons beschermt voor grote verliezen.
Deze heeft zijn nut bewezen want u ziet in de bovenstaande tabel dat de verliezen
beperkt zijn gebleven. We spelen in op zowel stijgende- als dalende koersen. Het
systeem is een combinatie van trendvolgende signalen als contratrend tendensen. Dat
is uniek omdat de meeste systemen alleen maar rekening houden met één of het
ander. Wij hebben deze dichotomie in het systeem verwerkt. Daardoor zal het nooit te
lang in een verliespositie blijven zitten zodat de verliezen beperkt worden.
Het systeem berekent steeds de kans op winst en verlies en bepaalt of het een signaal
afgeeft. Het pakt alleen de trades die de moeite waard zijn. Het systeem is uniek en
niet op internet te verkrijgen.

Resultaten: winst van ruim €22.000 in drie jaar
We hebben het systeem getest waarbij gekeken is naar de afgelopen drie jaar voor de
korte termijn. Het blijkt dat ons AexTrader-systeem in die periode een winst van 553
AEX-punten kon halen. De jaarlijkse winst bedroeg gemiddeld 138 AEX-punten en
per maand 14 punten.
Hieronder ziet de resultaatontwikkeling in AEX-punten:
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Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Uitgaande van 40 euro per punt kon u dus een winst behalen van € 22.000. De
verwachte winst is dan € 5.520 per jaar en gemiddeld per maand € 560.

Kenmerken van het systeem

Kenmerken AexTrader
Winst
%Winst

Alle
Trades
553
100%

Long
Trades
374
68%

Alleen winst
Alleen verlies
Winst/Verlies ratio

716,78
163,54
4,38

451,17
77,38
5,83

265,61
86,16
3,08

Aantal Trades
%winstgevende trades
%verliesgevende trades

271
56%
44%

147
63%
37%

124
49%
51%

Gemiddelde winst
Gemiddelde winst op winsttrades
Gemiddelde verlies op verliestrades

2,04
4,68
1,39

2,54
4,90
1,41

1,45
4,35
1,37

Short Trades
179
32%

4
20
7
4

20
7
5

16
3
4

Max continue daling (drawdown)
% Max Drawdown:
Max opeenvolgende verliestrades

11,26
8%
4

6,74
4%
3

5,39
27%
2

Max continu stijging (Runup)
% Max Runup:
Max opeenvolgende winst trades

62,00
14%
7

32,95
6%
5

15,91
3%
2

Gemiddelde trades/dag
Gemiddelde trades/maand
% tijd in de markt
Gemiddelde tijd in de markt
Voor winstgevende trades in dagen
Voor verliesgevende trades in dagen
Gemiddelde tijd tussen trades
Voor winstgevende trades in dagen
Voor verliesgevende trades in dagen
Relatieve performance

0,24
7,13
47%
1,98
2,84
0,85
2,23
4,57
8,81
333%

0,13
3,88
30%
2,30
3,09
0,97
5,45
9,01
17,59
228%

0,11
3,27
17%
1,60
2,47
0,75
7,57
15,99
17,04
109%

Winst beste Trade
Verlies slechtste Trade
Standaard deviatie op W&V

De hitratio, het aantal winsttransacties ten opzichte van verlies trades is 56%. Dat
betekent dat het merendeel van de posities met winst gesloten worden. Veel
belangrijker is de winst/verlies ratio van 4,38. Tegenover elk euro verlies staat een
winst van € 4,38.
Het systeem heeft ook de AEX-index met vlag en wimpel verslagen: De relatieve
performance is 333%.
Benodigd kapitaal
Uitgaande van de bovenstaande statistieken zou een kapitaal van slechts € 1.500
voldoende moeten zijn.
Bij dit product wordt er geen dividend uitgekeerd. Kosten doorrollen bestaan niet, het zijn
geen futures. Bij de resultaten hebben wij geen rekening gehouden met de rente. U moet
rente betalen als u een positie inneemt Aan de andere kant hebben wij de rente-ontvangsten
niet meegenomen.

5

Beleggen met CFD’s
Wij gaan beleggen met CFD’s van IG. Bij deze broker heeft u de keuze uit de AEX
CFD waarvan 1 punt 200 euro waard is. Daarnaast is er ook een mini-variant waarbij
1 AEX-punt € 40 waard is. U kunt ook kiezen voor een andere broker of product.
Wij gaan uit van de mini variant.

Doel van de portefeuille
Er wordt beoogd om een rendement van minimaal 300% per jaar te halen (oftewel €
4.600 per jaar). Het startkapitaal is € 1.500.

Beleggingshorizon
Wij hebben de posities minimaal een uur of enkele dagen in portefeuille. De
beleggingshorizon is daardoor als kort te beschouwen. De gemiddelde duur van een
openstaande positie is twee dagen. Het gaat om gemiddeld zeven transacties per
maand.

Voor wie is het geschikt?
Dit systeem is geschikt voor handelaren die kort op de bal willen spelen. Er is niet zo
veel kapitaal nodig zodat het voor iedereen te doen is.
Auto trading
Er zijn ook veel mensen die het beu zijn om de orders in te voeren, en maken gebruik
van de systemshop van Todays b.v. Wij werken hard aan een dergelijke oplossing en
in de komende maanden zijn wij van plan dit te lanceren.

Hoe werkt het?
Wij geven per e-mail en SMS aan wat wij gaan doen. Wij zullen alleen de stoploss
vermelden. Wij beleggen met CFD’s van IG. Elk AEX-punt is € 40.
Een CFD (Contract for Difference) is een simpele en efficiënte manier om versneld,
dus met een hefboom, in te spelen op koersstijgingen of -dalingen. Het grootste
nadeel van bijvoorbeeld Speeders zijn de beperkte handelstijden. Daardoor loopt u
het risico dat u de volgende dag met een flink koersverlies geconfronteerd wordt. De
CFD’s van IG hebben dat probleem niet, omdat de handelsuren op veel producten
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langer zijn. Hier kunt u 24 uur per dag handelen in de belangrijkste markten ter
wereld. Bij IG handelt u CFD’s op Forex, Indices, Grondstoffen, Aandelen en meer,
alles op één handelsrekening.
Een voorbeeld
We gaan om 12:00 uur short (spelen in op een daling) op de AEX.
De stoploss is 9.800.
We werken ook aan een systeem waarbij de signalen automatisch verzonden zullen
worden. Tot dan zullen wij het handmatig doorgeven. Het zal dan in deze vorm zijn:
Open Short 8-6-2012 9:59:00

295,4

Hierbij is de stoploss 295,4.
De uitstap: Exit Short 10-6-2012 9:59:00
Zodra er een signaal is stappen we onmiddellijk in en uit.

Abonnementen
Deze signalendienst bieden we aan op basis van ‘no cure-no pay’. U betaalt geen
maandelijkse vaste abonnementskosten meer!
Bij ‘no cure-no pay’ factureren we u achteraf, alleen indien het systeem winst heeft
gemaakt. Wij factureren u dan 25% van de nettowinst per maand. Dat betekent € 10
per punt.
Een voorbeeld:
Stel dat wij in juni 5 trades hebben gedaan. Twee met verlies van elk 1 punt en drie
tades met elk een winst van 4 punten.
Bruto winst: 12 punten
Verlies:
2 punten
Nettowinst: 10 punten. U betaalt dan achteraf dus 10*10=€ 100. Bij verlies betaalt u
geen abonnementskosten. U betaalt dus alleen voor de nettowinst in punten sinds het
moment dat u lid bent geworden.
U kunt op elk gewenst moment stoppen door ons een e-mail te sturen. Dat geldt als er
geen lopende transacties zijn. Bij een lopende positie wordt u abonnement beëindigd
nadat de trade gesloten is.
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Mooi cadeau!

Voor deze signalendienst is het aan te raden dat u een rekening bij IG heeft maar niet
noodzakelijk. Wij werken zelf met CFD's van IG. Als u lid wordt van IG en nog niet
geprofiteerd heeft van onze acties dan kunnen wij u het volgende aanbieden: 25-AEX
netto punten gratis.
U kunt dan ons een e-mail sturen dat u gebruik wilt maken van deze actie. U dient
wel minimaal € 4.000 gestort te hebben.
Disclaimer
Wij hebben geen positie in de beleggingen. Wanneer wij een positie innemen zullen
wij dat expliciet vermelden. De content is niet bedoeld als beleggingsadvies. U heeft
de vrijheid om het al dan niet op te volgen. Op alle content zijn onze
disclaimer en Algemene voorwaarden van toepassing. Rendementen uit het verleden
bieden geen garantie voor de toekomst.

Aanmelden
Stuur ons een e-mail naar info@dekritischebelegger.nl en vermeld uw:
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Naam
Email
Mobiele telefoonnummer
Vaste telefoonnummer
Adres
Gewenste forumnaam als u nog geen lid bent

Contact
Heeft u nog vragen, dan zijn wij uiteraard graag bereid u te woord te staan. Voor
vragen of opmerkingen kunt u ons mailen via info@dekritischebelegger.nl.
U kunt ook ons bereiken op ons telefoonnummer: + 31 (0) 6 337 335 68
Met vriendelijke groet,
Drs. Satilmis Ersintepe
Econoom en trader
Website: De Kritische Belegger

