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Van € 33.000 naar € 229.000 

Bent u het ook beu om iedere dag naar de koersen te staren? Wilt u ook 

rust in uw hoofd en in uw leven. Dan is DaxTrader wat voor u. Deze 

signalendienst is geschikt voor de actieve belegger maar tegelijkertijd 

niet zo actief dat u zenuwachtig van de koersen wordt. Het systeem kon 

iedere € 33.000 veranderen in € 229.000 in de afgelopen vijf jaar! 

De beurzen zijn helemaal van slag. Dagelijks zien we grote uitslagen. Dit zou wel eens 

“het nieuwe normaal” kunnen worden dit jaar. Veel beleggers kijken hun ogen uit 

naar deze enorme bewegingen. Er is veel geld te verdienen maar ook te verliezen. Het 

is daarom belangrijk om zonder emotie te handelen. Bewust en beredeneerd. 

Consistentie loont blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is door de Employee 

Benefit Research Institute (EBRI) en de Investment Company Institute (ICI), 

getiteld:  “What Does Consistent Participation in 401(k) Plans Generate? Changes in 

401(k) Account Balances, 2007-2012. 

Ondanks de beursdaling in 2008 groeide het pensioenvermogen van deelnemers die 

bleven beleggen gemiddeld met 6,8% per jaar. Het gemiddelde vermogen van de 

grotere groep daalde echter gemiddeld met 0,5%. 

Voor particulieren is het moeilijk om met de wilde bewegingen om te gaan. Het beste 

is volgens bepaalde vaste regels te handelen waarbij emoties worden uitgeschakeld. 

 

 

 

 

http://www.ebri.org/pdf/briefspdf/EBRI_IB_402_July14.K-Longit.pdf
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Duitse DAX steeds populairder 

Beleggers kijken steeds meer over de grenzen omdat de AEX steeds meer een “Mickey 

Mouse” index wordt. De zwaargewichten Royal Dutch Shell en Unilever bepalen voor 

een groot gedeelte de richting van de Amsterdamse beursgraadmeter. Als daar ING, 

ASML en Philips aan toegevoegd worden dan wordt de trend bepaald door een 

handjevol aandelen. 

De Duitse beursgraadmeter is de laatste jaren populairder geworden onder 

particuliere beleggers. Dat komt door de hogere 

volatiliteit van deze beursindex. Ook de veel 

grotere liquiditeit spreekt steeds meer 

handelaren aan. 

Na een periode van hard studeren en 

gebruikmakend van onze jarenlange ervaring, 

komen we met een nieuwe 

signaaldienst: DaxTrader: een uniek 

handelssysteem dat de aankoop-en 

verkoopsignalen voor de Duitse beurs afgeeft. Dit 

systeem kon heel wat stormen op de beurs 

doorstaan en is er zonder kleerscheuren 

doorheen gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van een lezer: 

“Als het systeem dat DaxTrader 

gaat toepassen in het regelwerk 

past dat ik denk te herkennen en 

waarvan ik een idee heb hoe het in 

grote lijnen in elkaar zit, dan ben ik 

ervan overtuigd dat deze nieuwe 

abo binnen afzienbare tijd furore 

gaat maken. Er zullen individuen 

door worden aangetrokken die hun 

vrije tijd te kostbaar vinden om 

deze te laten verzuren door het 

urenlange monitorstaren en door de 

onmetelijke stress die beleggen en 

traden met zich meebrengt. Het feit 

dat meer dan 90 procent van de 

zelfdoeners ook nog eens in het 

duister tast hoe te reageren op 

economische berichten en andere 

zaken die hun beleggingshorizon 

vertroebelen, maakt dat een 

dergelijk goed doordacht en tot in 

den treuren uitgetest systeem als 

geroepen komt. “ 
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Werking systeem 

Geen emotie is meer winst! 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. 

Een ander aspect is dat veel potentiele posities links gelaten worden. Het systeem 

berekent elke dag de kans op winst en verlies en bepaalt of het een signaal afgeeft. 

Het pakt alleen de trades die de moeite waard zijn. Daarom is het aantal transacties 

per jaar beperkt tot gemiddeld negen. 

DaxTrader kan inspelen op zowel een stijgende –als een dalende markt. Het systeem 

is uniek en niet op internet te verkrijgen. 
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Resultaten 

We hebben het systeem uitvoerig getest waarbij gekeken is naar de afgelopen vijf jaar 

met dagkoersen. Het blijkt dat ons DAX-systeem gemiddeld een winst van 1.573 DAX 

punten pakt. Dat is jaarlijks een gemiddelde winst van ruim € 39.000 op basis van 1 

CFD waarbij 1 DAX-punt een waarde van € 25 vertegenwoordigt. 

In geen enkel jaar werd verlies geboekt. De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling 

van de portefeuille zien. 

 

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 

In de afgelopen vijf jaar kon u met DaxTrader een winst van ruim € 

196.000 maken oftewel 7.865 DAX punten. Dat is gemiddeld € 39.000 per jaar 

(1.573 DAX punten). Gemiddeld bedroeg het rendement 129% per jaar oftewel € 

3.277 per maand. 

Overige kenmerken 

Gemiddeld rendement per jaar 129% 

Gemiddelde opbrengst per maand  € 3.277  

  

Grootste winst  € 32.879  

Grootste verlies  € 9.750  

 

 

Maximale Drawdown  € 11.000  

 €-  

 €50.000  

 €100.000  

 €150.000  

 €200.000  

 €250.000  

Start 2010 2011 2012 2013 2014

Resultaat in € per jaar (cumulatief) 
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Gemiddeld aantal transacties per jaar 9 

Gemiddelde duur transactie in dagen 18 

Maximale stoploss in punten 502 

De hitratio, het aantal winsttransacties ten opzichte van verlies trades is 66%. Dat 

betekent dat 2 op de 3 posities met winst gesloten worden. 

Ook in de periode voor 2010 scoort het systeem uitstekend. Hieronder de grafiek met 

de resultaten. De totale winst in de periode 1 januari 2004-31 januari 2014 is 

uitgekomen op €318.630. Dus een vermogensontwikkeling van €33.000 naar ruim 

€351.000. Het systeem doet het zowel in stijgende -als in dalende markten goed. 

 

De cijfers stralen vertrouwen uit. Er wordt weinig gehandeld, de verliezen zijn relatief 

klein. Het systeem heeft ook de DAX-index met vlag en wimpel verslagen. 
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Voor nadere cijfers verwijzen wij u naar de appendix aan het eind van deze brochure. 

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. 

Twee varianten 

 

DaxTrader is er in twee varianten: DaxTrader Exclusive en DaxTrader Light. De eerst 

genoemde variant is bedoeld voor vermogende beleggers en de laatst genoemde 

variant voor particulieren met een kleine portefeuille (DaxTrader Light). 

Bij de DaxTrader Exclusive stappen we in met DAX IG CFD’s waarbij 1 punt € 25  is. 

Bij DaxTrader Light is dat € 5 per punt. Bij deze versie deelt u dus alle cijfers door 5. 

Het benodigd startkapitaal voor DaxTrader Exclusive is minimaal €33.000. Voor de 

Light variant is minimaal €6.600 nodig. 

Doel van de portefeuille 

 

Er wordt beoogd om een rendement van minimaal 50% per jaar te halen (oftewel € 

16.500 per jaar). Het startkapitaal is € 33.000. We gaan uit van een NETTO SCORE 

met alle kosten eraf zoals die van het abonnement. Hierbij is het rendementsdoel 

conservatief geschat. De minimale winst in de afgelopen 5 jaar bedroeg namelijk ruim 

€ 21.000. 
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Beleggingshorizon 

Wij hebben de posities minimaal een dag of enkele dagen in portefeuille. De 

beleggingshorizon is daardoor als kort te beschouwen. De gemiddelde duur van een 

openstaande positie is 18 dagen. Het gaat om gemiddeld 9 transacties per jaar. 

Voor wie is het geschikt? 

Bent u het ook beu om iedere dag naar de koersen te staren? Wilt u ook rust in uw 

hoofd en in uw leven. Dan is DaxTrader wat voor u. Deze signalendienst is geschikt 

voor de actieve belegger maar tegelijkertijd niet zo actief dat u zenuwachtig van de 

koersen wordt. Tegelijkertijd biedt het systeem een enorm potentieel. Met minder 

traden wordt beoogd een ongekende winst te halen: minder is meer!  

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. Tot dan is het vrij 

gemakkelijk om mee te doen omdat het aantal transacties naar verwachting beperkt 

zal zijn. Ten tweede is het invoeren van een order met IG zeer makkelijk. Daarnaast 

geven wij een stoploss en koersdoel mee. 

Hoe werkt het? 

Wij geven per e-mail aan wat wij gaan doen. Wij zullen zowel de stoploss als het 

koersdoel vermelden. Wij beleggen met CFD’s van IG. Elk DAX-punt is € 25. 

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 

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. 

We stappen om 09:00 uur bij de opening van de beurs in. De positie wordt eveneens 

gesloten bij de opening  

Wij noemen ook het aantal contracten, en de instapkoers. Tussentijds kunnen wij u 

berichten dat de stoploss of koersdoel aangepast wordt. 

http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/284338954;111363380;h
http://www.ig.com/nl/forex-trading
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Een voorbeeld 

We gaan om 09:00 uur short (spelen in op een daling) op de DAX. 

Het koersdoel is 9.200. De stoploss is 9.800. 

IG CFD 

We kopen 1 contract: Duitsland 30 Cash 

Waarde van een pip: 1 index punt 

Waarde van een pip: € 25  

Dus 1 DAX punt is € 25 waard. Bij 100 punten is dat € 2.500. 

De uitstap: We verkopen morgen om 09:00 uur de positie. 

Abonnementen 

U kunt kiezen voor de volgende abonnementen. 

1. DaxTrader Exclusive :  

Kwartaalabonnement: €499.  

Halfjaarabonnement : € 849  

Jaarabonnement voor €1399. 

2. DaxTrader Light:  

Kwartaalabonnement voor €249.  

Halfjaarabonnement voor €419  

Jaarabonnement voor € 699. 

Uw abonnement loopt automatisch af tenzij u aangeeft de signalen verder te 

ontvangen. 

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. U kunt dat openen door middel van 

deze link: Klik Hier 

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. 

http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/284338954;111363380;h
http://www.dekritischebelegger.nl/ons-beleid/disclaimer/
http://www.dekritischebelegger.nl/ons-beleid/disclaimer/
http://www.dekritischebelegger.nl/ons-beleid/voorwaarden/
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Aanmelden 

Stuur ons een e-mail naar info@dekritischebelegger.nl en vermeld uw: 

Naam 

Email  

(Mobiele) telefoonnummer 

Adres 

Gewenste abonnement: DaxTrader Exclusive of DaxTrader Light met de gewenste 

periode 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dekritischebelegger.nl
mailto:info@dekritischebelegger.nl
http://www.dekritischebelegger.nl/
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Appendix: Resultaten 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 
 

 

 

 

2004 tot en met 31 december 2015 Punten 
  

 

Alle 
Trades 

Long 
Trades 

Short 
Trades 

Winst 12.745 6.386 6360 

%Winst 
   

    Alleen winst 16.876 8.648 8.228 

Alleen verlies 4.131 2.262 1.869 

Winst/Verlies ratio 4,09 3,82 4,402 

    Aantal Trades 86 45 41 

%winstgevende trades 53 29 24 

%verliesgevende trades 33 16 17 

Hitratio 0,62 0,64 0,59 

    Gemiddelde winst 148 142 155 

Gemiddelde winst op winsttrades 318 298 343 

Gemiddelde verlies op verliestrades 126 141 110 

    Winst beste Trade 1.315 1.082 1.315 

Verlies slechtste Trade 429 429 223 

Standaard deviatie op W&V 318 298 342 

    Max continue daling (drawdown) 724 769 346 

% Max Drawdown:   
   Max opeenvolgende verliestrades 3 3 2 
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    Max continu stijging (Runup) 1988 2725 1510 

% Max Runup:   
   Max opeenvolgende winst trades 6 7 5 

    Gemiddelde trades/dag 0,02 0,02 0,02 

Gemiddelde trades/maand 0,33 0,34 0,32 

    

    % Max Risco Exposure 
   

    % tijd in de markt 53% 32% 22% 

Gemiddelde tijd in de markt 17 20 15 

Gemiddelde tijd tussen trades 47 88 99 

    Gemiddelde tijd in winsttrades 25 27 21 

Gemiddelde tijd in verliestrades 6 6 6 

    Maximale stoploss 880 880 841 

Gemiddelde Stoploss 220 253 183 
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Laatste 25 transacties tot en met 26 februari 2015 
 

 
Resultaat in punten* 

1 -59,29 
 2 463,48 
 3 110,98 
 4 -39,77 
 5 252,92 
 6 -223,83 
 7 623,55 
 8 -47,05 
 9 162,24 
 10 -137,62 
 11 309,94 
 12 -94,95 
 13 260,9 
 14 173,42 
 15 191,06 
 16 262,36 
 17 318,37 
 18 -144,93 
 19 317,61 
 20 -124,93 
 21 905,71 
 22 1082,09 
 23 -122,02 
 24 -320,7 
 25 -80,8 
 

   

 
in punten in € 

Totaal 4.039  € 100.969  

Gemiddelde 148  €      3.705  

*De laatste twee transacties waren live. De overige resultaten zijn op basis van backtesting. 


