Automatisch beleggen
Makkelijk en ideaal bij weinig tijd
Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen om meer
rendement te maken voor bijvoorbeeld het pensioen, de studie
van (klein)kinderen of dat ene droomhuis.
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We handelen zowel op de AEX als op de Duitse DAX
op systematische basis. Beide systemen hebben een
fors rendement behaald. U kunt voor één of beide
systemen kiezen en ook zelf bepalen met hoeveel
kapitaal u belegt.
Belangrijkste kenmerken van AutomatischBeleggen:
Ideaal bij weinig tijd
Gemak
Lage kosten voor beheer en administratie.
Flexibel in- en uitstappen.
Online inzicht in uw belegging.
Deskundigheid

Deelnemers kunnen zich gratis aanmelden bij online
broker

Tradzster

en

daarmee

onze

transacties

automatisch kopiëren. U hebt er geen omkijken naar.
Als er een signaal is, dan stuurt onze computer dit door
naar Tradzster. De broker zorgt er vervolgens voor dat
de transacties worden verricht op de rekening van onze
abonnees. Alleen bij uitvoering van de orders ontvangen
klanten een e-mail.
Tradzster is een handelsnaam van Caesar Capital B.V.
Het bedrijf beschikt over alle benodigde vergunningen
en staat onder toezicht van de AFM en DNB.
Er wordt een rekening geopend bij het gerenommeerde
Interactive Brokers (IB). Het beursgenoteerde Interactive
Brokers is één van de meest betrouwbare brokers en is
gemeten naar het aantal transacties de grootste broker
ter wereld.
Tradzster is een zogenaamde 'introducing broker' van
IB. Zij hebben alleen een Nederlandstalige helpdesk en
werven klanten, alle andere zaken worden via IB
geregeld.
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Waar kan ik in beleggen?
Wij

bieden

twee

handelssystemen

Handel nooit te groot of met (geleend) geld dat
aan

Deelname

die

We spelen in op zowel stijgende- als dalende

u niet kunt missen. U kunt in principe al het

automatisch gevolgd kunnen worden. AexTrader is

koersen. Het systeem is uniek en niet via internet te

geld

actief sinds juni 2015. De totale winst bedroeg

verkrijgen..

(bijvoorbeeld bij een margin call) nog meer.

Hoe werkt het?

Zorg er te allen tijde voor dat u voldoende

U kunt dagelijks toetreden tot de producten van De Kritische

148,26 AEX-punten oftewel ruim € 29.000. Met
andere woorden, in acht maanden heeft dit systeem

DaxTrader Korte Termijn probeert te profiteren van de

maar liefst €29.652 winst bij mekaar getrade, Dit

koersschommelingen in de Duitse beursindex. Het

met een werkkapitaal van slechts €15.000 van het

systeem is actief sinds juli 2015. In zeven maanden heeft

benodigde startkapitaal van €25.000. Dit betekent

dit systeem maar liefst €13.973 winst gemaakt. Dit met

een rendement van ruim 197%! Actuele resultaten

een budget van slechts €7.000. Dit betekent een

kunnen gevolgd worden op http://bit.ly/1LvE1JS .

rendement van 200%! Actuele resultaten kunnen

Hieronder ziet u een grafische weergave van de

gevolgd worden op http://bit.ly/1jDgyf1. Hieronder

resultaten.

ziet u een grafische weergave van de resultaten.

kwijtraken

en

in

sommige

gevallen

Belegger. We hebben maandelijkse en kwartaalabonnementen.

margin (cash) hebt op uw account om margin
calls te voorkomen. Dit is uitdrukkelijk de eigen

U kunt op twee manieren deelnemen:

verantwoordelijkheid van de deelnemer.

• AexTrader vanaf € 25.000,-

Reactie van een deelnemer:

• DaxTrader Korte Termijn vanaf € 15000,-

• Een combinatie van beide is mogelijk.

“Doe nu alweer een tijdje

U kunt de bedragen wijzigen. Dus later een bedrag

mee, volgens mij zo vanaf

bijstorten of verminderen. De keus is volledig aan u. U
beschikt te alle tijde over uw eigen rekening.

het begin.

Deelnameformulier
Om te kunnen deelnemen vult u het betreffende

Vind het leuk, werkt per

deelnameformulier geheel in. Dit kunt u vinden voor
AexTrader op bit.ly/1VQIUzS en voor DaxTrader
Korte Termijn op bit.ly/1T8b1Nd . Na uw

saldo goed, Satilmis geeft

aanmelding sturen wij de link op waarmee u zich

accurate en eerlijke info.
Blijf gewoon meedoen.” “
Resultaat per 2 maart 2016. Rendementen uit het

Resultaat per 26 februari 2016. Rendementen uit het

verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Wij werken met een ingebouwde stoploss die ons

Kosten

beschermt voor grote verliezen. Deze heeft zijn nut

U betaalt abonnementskosten aan ons. Dit kan een

bewezen want u ziet dat de verliezen relatief beperkt zijn

vast tarief zijn. U kunt ook kiezen voor een variabel

gebleven.

tarief. (‘No Cure No Pay’). Bij het laatste betaalt u

Wilt u meer informatie
over onze producten?
U kunt ons bereiken via
www.dekritschebelegger.nl of telefonisch op
+ 31 (0) 6 337 335 68.

alleen

kunt aanmelden bij Tradzster.
.

GS, 7 Maart 2016.

als

er

winst

gemaakt

wordt.

Naast

abonnementskosten betaalt u ook transactiekosten.
Risico’s
Futures zijn speculatieve producten. Het risico is
relatief hoog. U dient zich bewust zijn van de
risico’s hiervan. U kunt meer dan de inleg verliezen.

U beschikt over voldoende eigen vermogen en over
voldoende bereidheid om eventuele verliezen te
incasseren.
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Deelnemen

Ervaring deelnemers.

Als u besluit om mee te doen dan kunt u iedere dag
starten met deelnemen. Voor elk product is er een

.

deelnameformulier. Dat kunt u downloaden op onze

“IK ben gestart met het volgen van de signalen, zowel

website of bij ons opvragen.

AEX als DAX.

Essentiële Beleggersinformatie

Eerste maand papertrading gedaan. De Signalen

Voor de producten is uitgebreid informatiemateriaal

geven de koersen vrij correct weer (hou rekening met

beschikbaar welk u op de website kunt downloaden of

spread). Ben heel tevreden. “

kunt opvragen. De Kritische Belegger adviseert u deze
informatie documenten geheel door te lezen alvorens u

KASTAAR, 18 Februari 2016

besluit deel te nemen.
“Beste Satilmis,
Directie en bestuur

Ik heb meegedaan met jouw Dax-systeem sinds 19-7-

De Kritische Belegger is opgericht door Satilmis Ersintepe.

2015. In deze periode supersignalen gekregen, winst

Hij heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van

van 1189 punten. Helaas heb ik niet alle punten

Amsterdam. Sindsdien heeft hij diverse functies in de

meegepakt. En ik heb tussendoor veel verloren. Ik

financiële wereld bekleed. De website bestaat sinds 2009.

heb gemerkt dat beleggen niks voor mij is, daarom
stop ik met uw signalen en beleggen. Nog veel
succes. “HenryHu 24 september 2015

Verwacht rendement.
Voor AEXTrader wordt bij een inleg van € 25.000, een
winst geprognotiseerd van € 27.600 per jaar en
gemiddeld per maand € 2.300.
Voor DaxTrader Korte Termijn kan uitgaande van een
inleg van € 15.000 en € 5 euro per indexpunt, een
winst van € 10.000 per jaar en gemiddeld per maand
€ 833 verwacht worden.

Drs. Satilmis Ersintepe
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De Kritische Belegger
dekritischebelegger.nl biedt onafhankelijke en deskundige informatie
voor de belegger over aandelen, obligaties, grondstoffen, opkomende
markten, tips en adviezen. Tevens worden er producten aangeboden die
particulieren helpen bij hun beleggingsbeslissingen. Kwaliteit staat bij
ons hoog in het vaandel.

De Kritische Belegger. Onafhankelijk en deskundig.

De Kritische Belegger
www.dekritischebelegger.nl
e-mail: info@dekrtiischebelegger.nl
telefoon: + 31 (0) 6 337 335 68

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde
rendementen kunnen fluctueren. Hogere rendementen gaan doorgaans gepaard met grotere
fluctuaties in de waarde van de beleggingen.

