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Voorwoord.

Beste Lezer,

Ik wil je vooral al eerst even bedanken voor de interesse van dit boek.
In dit boek zal ik je onthullen hoe de forexmarkt in elkaar steekt en hoe JIJ hierop als particulier op kan handelen.
Dit handboek zal je stap voor stap inzicht geven naar het hoe en wat dat jij moet weten om te kunnen handelen in
forex.
Ikzelf ben nu bijna tien jaar bezig met de beurs.
Toen ik er mee wilde starten ben ik beginnen lezen en zoeken, alleen was er op het internet nog niet zoveel te vinden.
Actief beleggen kon je toen nog niet echt omdat de kosten te duur waren en de Forexhandel voor de particulier was er
nog niet.
Alle begin is moeilijk maar door de info die je kan krijgen kun je stap voor stap een goed inzicht krijgen en dit op korte
tijd.
Mijn doel is een half jaar terug ontstaan in het trainen van mensen die vertrouwd willen raken in wat met Forex en
Contract for Diference te maken heeft. Hier zal ik het later in dit boek nog een klein stuk aan meegeven.
In dit boek ga ik het enkel hebben over Forex of valutahandel.
Doormiddel van E-books,E-mailcursussen, online video’s, videocursussen willen wij onze klanten en leden helpen met
waar ik vroeger ook mee begon. Het leren ontdekken hoe alles werkt en welke mogelijkheden er bestaan. Ook voor de
belegger/trader die niet heel de dag achter zijn computer zit is het mogelijk om van deze markt mee te genieten.
Doordat jij dit boek hebt gekocht ontvang je ook een aantal bonussen maar daar gaan we verder in het boek nog wel
wat uitleg over geven.
Wij wensen je nog veel leesplezier!
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1

FOREX NADER BEKEKEN

1.1

WAT IS FOREX?

Valutahandel, Forex is de afkorting van Foreign Exchange (engels).
Deze worden niet zoals aandelen verhandeld op de beurs.
Voor Currency zijn er geen beursuren.(zie op 1.4.1 bij tijdzones.
Currency of valuta worden verhandeld tussen centrale banken en brokers rechtstreeks.
Deze komen onderling prijzen overeen.
Aangezien de Forexmarkt zo groot is zijn deze zeer transparant en is de spread (verschil tussen bied en laat koers) zeer
nauw.

De Europese Centrale bank

1.1.2

De Amerikaanse Centrale bank

Hoe worden deze verhandeld?

Op de Forex markt worden de valuta verhandeld in paren.
Over de verschillende munteenheden komen we later in dit boek nog op terug.
Voorbeeld:
EUR/USD
EUR is de basis munt.
USD is de 2de munt.
Deze paren hebben een prijs. Bijvoorbeeld: EUR/USD à 1,4500. Dat betekent dat 1 EUR gelijk is aan 1,4500 USD.

1.1.3

Hoe groot zijn de forex-markten?

Op de forexmarkt wordt per dag 2 triljoen dollar ofwel 2000 miljard verhandeld!
De forexmarkt is 4 keer zo groot dan de US Futures markt.
Even dit, de grootste aandelen beurs ter wereld is de New York Stock Exchange.
De drukste handelsdagen word er op de New York Stock Exchange of kortweg NYSE aan 40 a 50 miljard dollas aan
effecten verhandeld.
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De Forexmarkt is sinds enkele jaren gemakkelijker toegankelijk geworden voor de kleine belegger of Retail Trader. Het
volume steeg sinds die tijd met meer dan 58% wat heel aardig is.
Het voordeel dus als jij wilt beleggen of traden in forex is dat door zo’n liquiditeit hoef je geen angst te hebben dat je
order niet wordt uitgevoerd. Over het uitvoeren van orders lees je meer in 2.2.7 waar we de uitvoering van een order
even toelichten.

1.1.4

Welke regels bestaan er op de forex-markten?

Er zijn geen regels zoals bij de verhandeling voor aandelen.
Alles is toegestaan! Insiders trading zoals in de aandelenmarkten gekend zijn mag op de forex.
Ben je multi-multi miljardair en je wilt een munt beïnvloeden dan zou dat kunnen.
Zit jij in een restaurant en je ziet de voorzitter van de Europese centrale bank er zitten en je vangt iets op dat morgen de
interest rate omhoog gaat.
Je zou dan EUR/USD kunnen kopen en grote winsten kunnen maken op ZEER korte tijd.
Doe dat bij aandelen en dan mag je wel even gaan zitten in een cel.
Ik wil hier niet mee aanhalen dat forex een circus is, zeker niet.
Op de forexmarkt mag iedereen met iedereen zaken doen. Er is geen overkoepelend orgaan zoals bij de
aandelenmarkten.
Elk land heeft wel een instantie die erop toeziet dat er geen wetten worden overtreden en dat er geen fraude plaats
vind.

1.1.5

Hoe zit de Forexmarkt in elkaar?

De Forexmarkt is geen exchange zoals de New York Stock Exchange (NYSE) maar een netwerk waar verschillende
partijen die handel drijven
Iedereen kan met iedereen handelen
Op de Forex wordt niet gewerkt met vaste tijden zoals bij aandelenmarkten.
De Forex is 24 uur per dag actief en enkel in het weekeinde is er geen handel.
Vrijdagavond 24 uur onze tijd stopt dit om zondagavond 23 uur terug van start te gaan.
Verder in dit boek bij de tijdzones gaan we dit nog even nader bekijken.
Wat wordt er juist verhandeld op de Forex?
Geen aandelen zoals op de exchanges zoals wij kennen op de aandelenmarkten.
De handel komt voort uit grote banken zoals Citibank, UBS, Deutsche Bank, The Bank Of Amerika, Bank Of Tokyo en nog
andere grote banken die dan voor liquiditeit zorgen voor andere grote financiële partijen zoals Goldman Sachs en
Morgan Stanley die op hun beurt de grote multinationale bedrijven en ook nationale banken voorzien en zo breid dit
zich uit tot de kleinere retail-broker waarbij jij en ik ook dan kunnen handelen.
Op de volgende pagina kan je doormiddel van een diagram dit nog eens bekijken

© Luc Verstreken -2008-

Forex Trading
Auteur: Luc Verstreken

WERKING VAN DE
FOREXMARKT

I

I

Als jij dus aan valuta verhandeld doe je direct handel met je broker die jou tegenpartij is.
Door dit maakt de Forexmarkt één van de meest efficiënte markten voor de financiële wereld.
Er is een enorme concurrentie tussen de grote partijen waarbij de bied en laatprijs zeer klein zijn.
Door deze manier van handelen wordt er dagelijks over heel de wereld 2 triljoen dollar verhandeld.
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Wat is het verschil tussen forex trading en valutahandel door middel van futures?

Eén van de belangrijkste verschillen tussen Forex (Valutahandel) en Futures is dat er bij de Futures één beurs is waar alle
marktinformatie samenkomt. Bij Forex is dat niet het geval waarbij we hiervoor een uitleg gaven.
Het gevolg daarvan is dat de futuremarkt in beeld kan worden gebracht. Er is één orderboek waarin te allen tijde de prijs
en volume, de verhouding tussen vraag en aanbod en de support en weerstand zichtbaar is.
Dit in tegenstelling tot de Forexmarkt die niet op één plek gecentraliseerd is. Hoewel er veel informatie beschikbaar is,
kan jij uitsluitend handelen op de bid en ask van uw broker.

Hoe komen de wisselkoersen tot stand?

Aangezien er geen centrale beurs voor de Forex bestaat zoals bij de aandelen, Euronext en de New York Stock Exchange
in de US kan elke partij zelf haar wisselkoersen bepalen. De valuta wordt verhandeld aan banken en brokers die
onderling overeengekomen prijzen zoals in artikel 1.1.5 besproken.
Bijvoorbeeld bij WH Self Invest, een broker die in België en Nederland zeker bekend is worden de wisselkoeren bepaald
door de beste prijzen aangeboden door de 15 bekendste forexbanken ter wereld zoals, UBS, ABN AMRO, Citibank,
Deutche Bank, en Barclay’s te combineren.
Er zijn brokers die ook de mogelijkheid bieden om te handelen via een ITX (Inter Trader Exchange) functionaliteit. Met
ITX kunnen traders rechtstreeks onderling handelen aan prijzen die zij zelf bepalen, om zo uiteindelijk een nog beter
prijs te behalen.

Wat is een ‘rol’ in de Forex trading?

Een “rol” wordt ook wel “rollover” of “Tom-Next” (Tomorrow Next Day genoemd, het duid op het doorrollen van een
positie naar de volgende dag.
In de Forexhandel krijgt iedere transactie een datum toegewezen waarop de eigenlijke levering van de transactie zou
moeten worden uitgevoerd.
Deze datum valt altijd twee dagen nadat iedere transactie is uitgevoerd. Dit zou inhouden dat de valuta waarin is
gehandeld na die twee dagen daadwerkelijk wordt geleverd.
Echter jij en ik als actieve belegger in Forex hebben geen behoefte aan daadwerkelijke levering van valuta en daarom
wordt de positie doorgerold: een positie wordt gesloten om 21.00u tegen de koers op dat moment en daarna opnieuw
geopend tegen een andere openingskoers.
De nieuw geopende positie zorgt ervoor dat de trader de positie langer kan houden zonder dat de valuta daadwerkelijk
wordt geleverd.
Echter, actieve traders hebben geen behoefte aan de daadwerkelijke levering van de valuta en daarom wordt de positie
‘doorgerold’: een positie wordt gesloten om 23.00u tegen de koers op dat moment en daarna opnieuw geopend tegen
een andere openingskoers.
Hiervoor worden uiteraard ook geen kosten voor gerekend, het gebeurd automatisch.
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Wat is een Pip?

De wisselkoersen worden met een aantal cijfers achter de komma weergegeven. Het laatste cijfer, een "pip" genaamd,
staat voor de kleinst mogelijke beweging van een valutakoers en heeft veel weg van ticks of punten bij andere financiële
instrumenten.
In het voorbeeld hieronder zou een toename van 10 pip van de askkoers (laat) in een notering van 1.2287 resulteren. Op
dezelfde manier zou een afname van 10 pip van de ask-koers (laat) in een notering van 1.2267 resulteren. Halve pips zijn
een recentere ontwikkeling en bieden handelaren nog nauwere spreads, alsmede scherpere en transparantere
koersinformatie. Bij de Forex handel is de pip van twee variabelen afhankelijk de hoeveelheid deviezen en de
deviezencombinatie.
Hieronder geef ik een klein tabel waar we de waarde van 1 pipbeweging in US Dollar berekenen
Voor een contractgrootte van 100.000
Bij een minicontract of contractgrootte van 10.000 deel dit door 10.
Over contractgroottes komen we later in dit boek nog op terug.
EURUSD

USD 10.00

USDCHF

USD 8.00

USDJPY

USD 9.06

GBPUSD

USD 10.00

USDCAD

USD 7.92

AUDUSD

USD 10.00

EURCHF

USD 8.00

EURJPY

USD 9.06

EURGBP

USD 17.98

Wat zijn de kosten die worden aangerekend voor een order?

Bij het handelen in valuta op de Forex betaal je geen commissie zoals bij traditionele aandelen, Turbo’s, Opties en
Futures.
Je betaald een aantal pips
Voorbeeld:
Je koopt de EUR/USD aan 1,4500. In dat geval zal je 2 pips extra betalen en koop je het aan 1,4502.
De kosten worden dus in pips berekend en is afhankelijk van de munt waarop je wenst te handelen.
Dit ligt tussen de 2 tot 5 pips. Afhankelijk van broker.
Ook heb je een spread en die is meestal afhankelijk van het valutapaar
Deze ligt tussen de 3 en 10 pips voor de meest bekende valutaparen.

© Luc Verstreken -2008-

Forex Trading
Auteur: Luc Verstreken
Wat is Margin en wat is een Margin Call?
Twee erg belangrijke begrippen in forex trading.
Om een positie te nemen op de forex markt is er geld nodig en de broker reserveert dus een bepaalde hoeveelheid geld
van je rekening op het moment dat je een trade plaatst.
Hoeveel hangt af van de grootte van je positie, maar ook van met welke broker je zaken doet.
Je moet er goed op letten dat je dus niet overtrade, want de broker reserveert net zolang door totdat er geen geld meer
beschikbaar is en zodra je dat punt bereikt ben je zwaar in de problemen.
Je krijgt dan een MC, hetgeen MARIN CALL betekent.
De broker vindt dan dat je geen dekking meer hebt voor je genomen posities en als je dan niet erg snel meer geld kan
storten, dan dekt hij zichzelf in en neemt je posities……..en dus ook je geld weg.
Oriënteer je dus erg goed op dit soort zaken.
Je moet dus letten op hoeveel MARGIN elke posite van je ingelegd vermogen per positie geblokkeerd wordt. Parallel
daaraan staat je FREE MARGIN, waaraan je kan zien hoeveel je nog zou kunnen gaan. Op dezelfde regel van je
TERMINAL staat ook MARGIN LEVEL en die moet je echt zo hoog mogelijk zien te houden, dus niet OVERTRADEN.
Denk er aan:
De broker geeft geen waarschuwingen een paar dagen of zelfs uren van tevoren. Zodra je de afgrond ziet komen van de
MC zal je zien dat de kleur van je BALANCE regel gaat veranderen, maar dan neemt het slechts een paar pips meer of je
krijgt de MC en daar is geen verhaal op mogelijk.

VERMIJD GEWOON EEN MARGIN CALL DOOR NIET TEVEEL TE WILLEN!
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VALUTAPAREN.

Hoeveel valutaparen zijn er?

Afhankelijk van elke broker bieden zij een reeks valutaparen aan waar je op kan handelen.
Hier gaan we even een aantal zaken bekijken die jij een beter zicht geven.
Per dag wordt er voor meer dan $1.5 triljoen aan valuta verhandeld. Meer dan 750x het dagvolume op de Nasdaq!
Hiervan komt 80% voor rekening van de ‘majors’ en 20% voor de ‘exotics’.

Wat zijn Majorparen?

Majors zijn de klassieke paren zoals EUR-USD, GBP-USD en USD-JPY. Exotische paren zijn bijvoorbeeld JPY-KRW (Korean
Won),
USD-ZAR
(South
Africa
Rand)
en
USD-THB
(Thai
Baht).
Of u al deze paren ook kunt verhandelen is afhankelijk van uw broker.

Op welke Forexparen wordt het meeste gehandeld?

De meest verhandelde forexparen zijn EUR-USD, GBPUSD, USD-JPY, EUR-JPY, GBP-JPY, NZD-JPY, AUD-USD, USD-CHF en
USD-CAD
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Tijdszones in de Forex valuta handel.

De markten gaan als volgt open: New Zeeland (Australië), Azië, Frankfurt, Londen en dan USA (New Jork).
De meeste volumes vind je tussen 8.00u en 18.00u onze lokale tijd.
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Bij de aanduiding kan je zien wat de MAJOR valuta paren zijn
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Hoe te beginnen met Forextrading.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op hoe je het best kan starten met forextrading.
Neem één ding al zeker goed in het achterhoofd!
Forex is geen spel al heb je soms wel dat gevoel als je sommige forex aanbieders op het internet ziet.

Leren door papertrading.

Als beginnend belegger/trader of je nu actief wenst te traden zoals daytrading, swingtrading, of je nu aan korte termijn
trade (1 a 1,5 maand) of lange termijn.
Wil jij beleggen in fondsen, aandelen, warranten, turbo’s en zo kunnen we wel even door gaan dan is zelfstudie een heel
belangrijk onderdeel. LEER HANDELEN zoals de GROTE!
Er zijn veel beleggers die eigenlijk hun portefeuille niet goed kunnen beheren en hun vermogen niet kunnen laten
groeien omdat ze teveel voort gaan op wat anderen zeggen.
Wil ik hiermee zeggen dat dit boek dan niets waard is??
NEE hoor!
Ik wil aantonen dat je moet leren hoe de markten in elkaar zitten en daar bestaan dezer tijde zeer goede tools voor.
Wist jij dat 95% van de actieve beleggers over heel de wereld hun investering verliezen of nog erger?
LEER EERST OP PAPIER!
Mijn eigen vader heeft op de bank gewerkt en hield zich ook bezig met beleggen in aandelen en fondsen en hij zij me
altijd pak pen en papier en schrijf op het geen je graag zou willen kopen. Dit was dan vooral bedoeld op fondsen en
aandelen. Ik als jonge knaap deed dat toen nog via teletext omdat het internet toen dat wat het nu kan bieden niet had.
Door dit te doen kreeg ik inzicht.
Ik begon ook te begrijpen hoe het werkte en wat er allemaal invloed op had.
Mijn Vader is nu 76 jaar en kan met het internet wel een beetje overweg. Als ik hem zie dan zie ik ook nu nog dat hij dit
toepast. Het is ongelofelijk wat ik ervan geleerd heb ook omdat hij als vakman er zat door de jaren ervaring op de bank.
Prachtig als ik daar even aan terug denk.
Nu in het geval van een Forex belegger/trader zijn er wel wat mogelijkheden om via het internet aan veel tools te
geraken om papiertrading toe te passen.
Alles is zo gewijzigd de laatste jaren en de mogelijkheden zijn enorm.
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Demorekening om te oefenen en echte rekening.

Eerst en vooral als je eraan wilt beginnen met droogzwemmen raad ik ten sterkste aan een demoaccount te openen. Dit
is een rekening bij een broker waar je in real time het platform kan testen. Bij het onderdeel brokers verder in dit boek
ga ik dit ook op een rijtje zetten maar hier geef ik toch één voorbeeld.
De meeste brokers bieden een demoaccount aan voor 30 dagen wat voor de beginners weinig is en daarom wil ik je hier
een voorbeeld geven van een account dat je zolang mag testen als je maar wilt.
Voor de brokers die Metatrader 4.0 aanbieden kan je onbeperkt meestal een demoaccount hebben.
Keuze van tradingsplatform.

De keuze van een platform is verschillend van broker tot broker en wat je graag gebruikt.
Belangrijk is bij de keuze van een platform dat het gebruiksvriendelijk is. Teveel toeters en bellen zijn niet altijd nodig.
In het volgend onderdeel van dit boek gaan we wat meer uitleg geven over een forex platform.

Metatrader 4.0
Hieronder vind je een volledige screenshot van een MT 4.0 platform.

© Luc Verstreken -2008-

Forex Trading
Auteur: Luc Verstreken
Verschillende ordertypes op Metatrader 4.0

In het volgende onderdeel wil ik de verschillende ordertypes op een MT 4.0 platform even overlopen.

Onmiddellijke uitvoering.

Bij een onmiddellijke uitvoering van een order wil zeggen dat je een marktorder plaatst.
Bij volume geef je het aantal loten in dat je wil traden.
Je kunt een stoploss en neem winst instellen.
Indien je short wil gaan klik je op verkoop en indien je long wil gaan klik je op koop.
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Pending order.

Met pending order wordt bedoeld dat je een order in de markt legt dat niet onmiddellijk moet worden uitgevoerd.
M.a.w. Je gaat zelf bepalen waar je wilt instappen. Hieronder bespreken we de verschillende instellingen.
Stoploss instelling.
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We nemen het voorbeeld van de EURUSD.
En je stelt bij stop verlies in waar je uit de markt wilt gehaald worden.
Take Profit (neem winst) instelling.

Bij neem winst stel je in waar je winst gaat nemen en dus bepaal je waar je uit de markt wil gaan met een vastgestelde
winst.
Buy limit.

Een buy limit is waar je gaat bepalen waar je een kooporder of long in de markt wenst te plaatsen.
Bv.: De koers van de EURUSD staat om 1.4500 en je wilt in de markt aan 1.4450.
Stel op prijs: 1.4450 in. Dus je plaatst je buy onder de huidige koers.
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Sell limit.

Bij Sell Limit ga je bepalen waar je een verkooporder of short in de markt wil leggen.
Bv.: De koers van de EURUSD staat om 1.4500 en je wilt in de markt aan 1.4450.
Stel op prijs: 1.4450 in.
Buy stop.
Met een Buy stop kan je een order in de markt leggen die moet uitgevoerd worden hoger dan de huidige marktkoers.
Voorbeeld de EURUSD staat op 1.4500 en je wilt een kooporder of long in de markt plaatsen aan 1.5000 dan zet je de
buy stop aan 1.5000.
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Sell stop.

Met een sell stop kan je een order in de markt leggen die moet uitgevoerd worden lager dan de huidige marktkoers.
Voorbeeld de EURUSD staat op 1.4500 en je wilt een verkooporder of shortorder gaan op 1.4400 dan zet je de sell stop
aan 1.4400.
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Waar rekening mee te houden bij Forextrading.

Voordat je begint te traden op de forex is het belangrijk de onderstaande begrippen te kennen.

Margin.

Margin is een soort kredietlijn die je van de broker krijgt.
Zo zie je in de forex verschillende margin toepassingen.
De meeste zijn 100/1 of 200/1.
Dit wil zeggen als je bijvoorbeeld de EURUSD wilt long of short gaan dat je maar een deel van het bedrag op je rekening
moet hebben staan als marge.
We verduidelijken het even:
Je hebt 10.000 USD op je rekening en je koopt de EURUSD die op dat moment aan 1.5000 staat.
Je neemt één standaardlot wat wil zeggen dat je 100.000 x 1.5000 moet doen, dus 150.000 USD.
Nu met een margin van 100/1 moet je dus maar 1.500 USD hebben om 1 lot te kunnen kopen en 750 USD voor 200/1.
Over de soorten loten en accounts zie 1.4.3.6 en 1.4.3.7.
Je vindt de Margin en Margin Call in het begin van het boek.

Free Margin.

Met een vrije marge bedoelen we hoeveel je nog vrij hebt op andere munten short of long te gaan.
Voorbeeld: Stel je hebt 10.000 USD op je account en je hebt 1 standaardlot gekocht op de EURUSD waarvan je een
marge moet hebben van 1.500 USD (de koers staat dan op 1.5000 en je hebt een account dat 100/1 aan marge werkt.
Dus 10.000 – 1.500 USD = 8.500 USD
Dus je hebt nog 8.500 USD over wat je free marge is.

Balans.

De balans geeft weer wat je “had” aan het begin van het traden. Om het gemakkelijk uit te leggen doen we het met een
voorbeeld.
Stel je hebt geen posities lopen dan is je balans een bepaald bedrag. Bv. 10.000 USD.
Je hebt een positie dan die 200 USD in de plus staat dus wil dat zeggen dat je balans 10.000 USD is + de 200 USD. Wat
samen 10.200 USD is en dat bedrag is het werkelijke bedrag dat je hebt!
Je kunt perfect een balans hebben van 20.000 USD en maar een Equity van 100 USD.
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Equity.

Hiervoor bespraken we de Balans en gaan iets dieper in op het Equity nu. ZEER BELANGRIJK is dat je weet dat het Equity
het werkelijke bedrag is dat je hebt.
We nemen het voorbeeld van hiervoor.
Je hebt een positie dan die 200 USD in de plus staat dus wil dat zeggen dat je balans 10.000 USD is + de 200 USD. Wat
samen 10.200 USD is en dat bedrag is het werkelijke bedrag dat je hebt!
Dus we nemen de openstaande posities en tellen die bij de balans op en dat is je equity.
10.000 + 200 = 10.200 USD
Het kan dus perfect zijn dat je trade en je balans 20.000 USD staat maar dat je posities hebt en je -19.900 staan. Dan heb
je een equity van 100 USD en ben je eigenlijk stuk.

Type accounts.

Hier gaan we bespreken welke belangrijke type accounts er zijn die je kunt nemen.
Mini Account.

Met een mini account is het startbedrag kleiner en bieden de meeste brokers dit aan vanaf 300 USD. Ook zijn er brokers
die geen miniaccount aanbeiden.
Bij een miniaccount kan je traden met een minilot of 10.000 eenheden wat neerkomt op 1 USD per pip. Dus stel dat je
de EURUSD wil kopen aan 1,5000 dan moet je bij een marge van 100/1 maar 150 USD hebben. En elke pip dat de koers
beweegt is 1 USD

Standaard account.

Met een standaard account is het startbedrag groter en bieden de meeste brokers dit aan vanaf 2.000 USD.
Bij een standaardaccount kan je traden met een standaardlot of 100.000 eenheden wat neerkomt op 10 USD per pip.
Dus stel dat je de EURUSD wil kopen aan 1,5000 dan moet je bij een marge van 100/1 maar 1500 USD hebben. En elke
pip dat de koers beweegt is 10 USD.
Opgelet: Ook kan je bij een standaard account miniloten verhandelen.
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Zijn er nog andere type accounts ?

Jazeker zijn er nog andere type accounts.
We hebben nog een account waar je meestal vanaf 25 of 50 USD kan starten en dit is dan een microaccount.
Bij een microaccount kan je traden met een microlot of 1.000 eenheden wat neerkomt op 0,10 USD per pip.en er zijn
ook brokers die het aanbieden vanaf 100 eenheden wat neerkomt op 0,01 USD.
Dus stel dat je de EURUSD wil kopen aan 1,5000 dan moet je bij een marge van 100/1 maar 15 USD hebben of 1,5 USD.

Type trades.

Op de forexmarkt kan je in verschillende bewegingen mee gaan. Hier bedoelen we mee dat je in een stijgende als zowel
dalende markt kan mee profiteren.

Long.

Met LONG bedoelen we dat je in een stijgende markt een kooporder zet om te profiteren van stijgende koersen.

Short.

Met SHORT bedoelen we dat je in een dalende markt een verkooporder zet om te profiteren van dalende koersen.

Hedging.

Hedging.
Niet alle brokers bieden hedging aan maar ik zal er bij de bespreking van verschillende brokers wel één bij doen die
Hedging aanbied.
Hedging is het plaatsen van een verkooporder en tegelijkertijd een aankooporder.
We proberen te allen tijde een positief rendement te behalen.
Voorbeeld:
We nemen ons voorbeeld van de EUD/USD nog eens
Ik laat je aan de hand van de onderstaande grafiek zien hoe dit in zijn werk gaat.
Bij nummer 1 zie je een steunniveau waar de koers terug opveert. Een vijftal dagen blijft de koers in een nauwe range
waar de keuze verder naar beneden is of naar boven.
Als de koers onder de steunlijn zakt is de kans reëel dat deze door zakt. Breekt de koers door de weerstand dan krijgen
we een mogelijke uitbraak naar boven.
We nemen dat de koers nu 1,4390 is en we denken dat deze verder zal stijgen maar we zijn niet zeker dan gaan we als
volgt te werk.
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We plaatsen een longorder (aankoop) aan 1,4390 en we plaatsen ook nog eens een shortorder (verkoop). Bij een
beweging naar boven zal ons shortorder verlieslatend zijn en ons longorder winstgevend. Bij nummer 3 breekt de koers
door de weestand nummer 2 en begint te stijgen en kan je de verlieslatende shortpositie afsluiten.

2
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HOEVEEL KAPITAAL MOET JE HEBBEN OM TE KUNNEN TRADEN OP DE FOREX?

In dit onderdeel gaan we iets dieper in hoe je nu op de forex kan beginnen.
Het is belangrijk te weten dat je een basis moet hebben maar die moet niet overdreven hoog te zijn want er zijn
hulpmiddelen genoeg.

Hoeveel startkapitaal zou ik nodig hebben om goed te kunnen traden op de forex?

Er zijn brokers die je toestaan om reeds te kunnen starten vanaf 25 USD, 50 USD, 300 USD, 2.000 USD, 5.000 USD.
De groei van je account is dus afhankelijk van het bedrag dat je wenst te investeren.
Het is beter klein te beginnen dan groot en zo in live trading je emoties en al de valkuilen die bij het traden horen te
ondervinden.

Bepaal uw risico.

Uw risico bepaal je door het geen je in de forex wil steken maar ook hoe je wilt handelen.
Je risico heb je volledig zelf in de hand maar het probleem dat zich voordoet waardoor de meeste falen is dat ze zichzelf
niet in de hand hebben.
Later in dit boek komen we daar op terug.
Hoeveel van je vermogen wil je investeren in de Forex.

Hoeveel je mag investeren in de forex bepaal je zelf maar als een goede huisvader hou je rekening en kun je de
volgende stappen doen om dit te bepalen.
Forex is een product waar je met een marge werkt of margin zoals eerder uitgelegd. De meeste mensen denken dan dat
ze met bv.: 10.000 USD voor 9.000 USD lekker kunnen forexshoppen. ☺
Nee, je mag niet onderscheiden wat je maximaal in de forex mag steken dan maximaal in een trade. Dit zijn twee
verschillende zaken.
We gaan eens bekijken wat je maximaal in de forex mag investeren of waar je een account mee kan openen.
Stel je hebt op je spaarrekening 20.000 EUR staan. En je hebt in een veilige belegging met een vast rendement 5.000
euro.
Je spaart per maand 250 euro en je wenst iets actiever je vermogen op te willen bouwen.
Ik raad aan van niet meer dan 20% in de forex te steken dus wil dit zeggen dat je 20.000 + 5.000 euro = 25.000 euro:
maximaal 5.000 euro op een forex account mag steken.
Aangezien je 250 euro spaart per maand kost je dit 20 maanden sparen.

LEEN NOOIT GEEN GELD VOOR EENDER WELKE BELEGGING!!!
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Er is een verschil tussen een marge dat je krijgt bij de broker dan dat je 10.000 euro zou gaan lenen op de bank om forex
te traden.
Als je het geld kwijt bent op je account en het is gespaard geld dan is dat niet erg. Maar als je geleend hebt moet je dat
ook nog terug betalen terwijl je niets meer hebt.
In het hoofdstuk 3.0 leg ik uit waarom 95% van de mensen er niet in slagen.

WAAROP TE LETTEN BIJ EEN KEUZE VAN EEN BROKER.

Support

Belangrijk is de support. Zo moet een broker goed bereikbaar zijn.
Wij zien dat de meeste daar wel aan voldoen.
Je hebt bij alle brokers die we genoemd hebben de volgende support mogelijkheden.
Telefonisch
Fax
E-mail
Chat.

Minimum kapitaal.

Het minimum kapitaal is afhankelijk van broker tot broker en we willen ons niet enkel richten op de brokers die hier
vermeld staan.
De brokers die microaccounts aanbieden daar kan je reeds starten vanaf 25, 50, 200, 300 USD.
Wij raden sterk aan een account te beginnen vanaf 300 USD met het traden van microloten.

Regularisatie.

Niet onbelangrijk is dat de broker moet aangesloten zijn bij controle instanties.
Je zult merken bij brokers die zich in Cyprus of van dat soort landen geen regularisatie hebben.
Daarom gaan we niet zeggen dat het verkeerd is maar een broker die onder controle staat is wel veiliger.
Het is niet de eerste keer dat een broker failliet gaat.
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Soorten funding.

Hoe je gelden kunt storten bij de broker is verschillend.
Zo kan je bij verschillende brokers met Visa of Paypal storten.
Dit zijn meestal de Amerikaanse brokers.
Overschijving via bank kan je bij alle brokers.

Hoe gelden van je rekening te halen.

Er zijn brokers die je pas na 30 dagen na het openen en funden van je account toestaan om gelden af te halen.
De kosten van het funden en refunden is +/- 20 USD.

Belangrijk om te weten voor elk type trader!

Waarom 95% van de mensen ermee stoppen en maar 5% een goed trader worden en keer op keer goede rendementen
halen.

Je zult het misschien wel al eens gelezen hebben hier en daar over dat 95% het niet maken op de forex en maar een
klein deel wel (5%). Dus dit geld over het geheel van traden en eigenlijk niet enkel forex.
Trade je futures, commodities, Equitys of forex, het geld voor allemaal.
Hoe komt het nu eigenlijk dat 95% het niet haalt.
Daar is volgens mij een vrij simpele redenen voor.
We denken algauw dat het gewoonweg gemakkelijk is en dat je er zelf niets aan moet doen.
Spijtig genoeg is dit niet zo.
Als je een trader wil worden en je wilt het goed maken om een financiële vrijheid te creëren dan moet je er wat voor
over hebben.
Ikzelf hou mij sinds 1998 met de financiële markten bezig en surf dagelijks nogal wat af op forums en andere sites om
meer kennis en ervaring op te doen. Dus ook ik ben nog niet aan het einde om het te leren. Ik leer dagelijks nog enorm
veel bij.
Dus je eerste stap is te ontdekken hoe het allemaal werkt en wat je moet kennen.
Belangrijk is een basis kennis te hebben van Fundamentele Analyse en Technische Analyse.
Als je deze twee goed kunt combineren dan ben je al een heel eind.
Ook iets wat velen vergeten, leer van A to Z en begin niet bij G.
Dan als trader ontdekken hoe je kunt omgaan met emoties zoals angst, hebzucht.
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Leer disipline te hebben in het traden.
Forex en traden in het algemeen is niet gemakkelijk.
Je moet ontdekken waar je in positie gaat en waar je uit positie gaat.
Neem nooit teveel forexparen maar hou het max. bij 6. en trade er niet meer dan 3 tegelijk.
Belangrijk is dat je weet waar je winst moet nemen en waar je het verlies moet aanvaarden.

Aha... daar beginnen we! Dit is één van de grote fouten die elke trader wel gemaakt heeft en dat is AANVAARD VERLIES
en neem tijdig winst.
Ontdek welke tradingsstijl het best bij je past.

Hier bedoel ik mee, wil jij aan scalptrading, daytrading, swingtrading of lange termijntrading doen. Dit kan allemaal maar
elk heeft zijn bepalingen om een tradingstrategie op te bouwen.
Ja dat moet je ook doen en is vrij belangrijk.
Bouw een tradingstrategie uit.
In een volgend artikel gaan we stappen uiteenzetten waar je moet beginnen om ervaring op te doen in de forex en hoe
je bij de 5% winstgevende traders kan horen.

BEGIN MET TE OEFENEN EN DE FOREXMARKT TE LEREN KENNEN.

Veel mensen willen maar al te snel beginnen met het traden op de forexmarkt of andere.
Het is toch belangrijk om de volgende hoofdstukken goed te lezen want ze zijn niet uit de duim gezogen.
Valkuilen voor de trader.
Graag wil ik je verwijzen naar de website Psychologie & Beleggen.
http://www.psychologieenbeleggen.nl/
Daar vind je iets over Psygologische uitleg en hoe daar mee om te gaan.
Toch wil ik er een klein stuk aan wijden.
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Zoals je kunt zien in de onderstaande grafiek spelen Psychologische effecten zeer zeker mee.
Als je een technische analyse bekijkt zit daar ook een zeer groot deel psychologie in.
Ik raad je dan ook aan om eens het artikel te lezen wat je kunt vinden op de onderstaande link.

http://www.psychologieenbeleggen.nl/2007/07/psychologische-valkuilen-in-de-praktijk/

Psychologie en traden.

Wat we hieruit kunnen opmaken is dat het traden voor een groot deel ontstaat door psychologie en de massa in de
markt.
Ik zou duizend en één zaken kunnen opnoemen.
Dagelijks worden we overspoeld door informatie. Elke website, krant of journaal gooit er iets uit en we laten ons er
volledig door overspoelen.
Een koersverloop in de markt komt volledig doordat tot stand.
Wat belangrijk is in heel deze wereld vol met informatie is dat je een onderscheid kan maken. Het is niet gemakkelijk om
te zeggen welke informatie een effect zal hebben in de markt maar ik zie maar al te veel dat bij nieuwsberichten die
uitkomen de koersen enorm reageren en dat er daarna een stabiliteit terug komt.
We traden maar al vaak met de massa mee en laten ons beïnvloeden en maken fouten.
Nu ik ga hier niet de hele tijd het hebben over psychologie maar raad je aan dit op de volgende website eens te
doorzoeken.
http://www.psychologieenbeleggen.nl
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Begin klein en bouw je vermogen op.

Sinds ik mensen laat ontdekken hoe ze geld kunnen verdienen of anders gezegd hun vermogen kunnen laten groeien
kom ik maar al te vaak tegen dat ze elke maand het willen verdubbelen.
Nu het is normaal hoor want de ene na de andere website beweerd dat je van 1.000USD binnen een paar maanden
1.000.000USD kan maken.
Begin maar eens met het begin en laat je niet verleiden door zulke verhalen.
Stippel een plan uit en dat moet passen binnen een aantal regels die Money & Riskmanagement zijn.
Blijf met je twee voeten op de grond!

Money en Riskmanagement.

Vind ik een leuk onderdeel money en Riskmanagement.
Ik denk dat ik er een cafénaam van ga maken en waar je tijdens een drankje kan discussiëren over dit onderwerp.
Wat is het en hoe gebruik je het.
Als ik dat hier uitleg dan hebben we een boek van 200 bladzijden maar toch gaan we een stukje eraan wijden.
Money management gaat onder andere over je meest geschikte positie omvang, hoeveel risico je neemt op een positie
niveau . Money management gaat echter ook over het bepalen van je winst ten opzichte van je (maximale) verlies. Één
manier om je opbrengst te relateren aan je risico is de risk/reward ratio.

De risk/reward ratio
De risk/reward ratio is een ratio welke aangeeft hoe de verhouding is tussen je maximale risico (je ‘risk’), en je maximale
winst (de ‘reward’) bij het beoordelen van een belegging. Je vraagt jezelf dus twee dingen af: wat is de potentiële
opbrengst van deze belegging? En wat is het maximale verlies wat ik kan oplopen? Een belegging met een risk/reward
ratio van 1:3 geeft aan dat je voor elke 1 euro risico 3 euro potentiële winst hebt. In hetzelfde voorbeeld geeft een
risk/reward ratio van 1:0.5 aan dat je voor elke euro risico een mogelijke winst van 50 cent kunt behalen: geen goede
investering dus!
Een volledig artikel kan je hier vinden: http://www.psychologieenbeleggen.nl/category/money-management/
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HOUD JE ZELF IN DE HAND.

Kort bespreken we wat tips om de gevaren van een trader uit te sluiten.

We willen te snel groot worden en bouw je rendement op.

Je ziet maar al te vaak dat de mensen te snel van 1.000 USD naar 10.000 USD willen gaan.
Bouw je vermogen rustig op en trade maar 0,10 lot of 1 minilot per 1.000 USD

Leer tevreden te zijn.

Als je een dag hebt waar je mooie rendementen hebt gehaald. Blijf dan niet traden maar stel een limiet in aan trades en
winst.
Bijvoorbeeld: je hebt 10.000 USD op je account en je wilt 2.500USD per week verdienen maar het zit je mee en je hebt
het al van de eerste dag. Ofwel trade in die week niet meer of tracht je de winst vast te houden en nog wat extra op te
bouwen maar ga vooral niet overtraden.

Leer je emoties uit te schakelen.

Dit is het grootste gevaar voor elke trader!
Emotie: Dit moet je gewoon uitschakelen. Je moet vooral nuchter je analyses doen voor je in een positie stapt en je
bepaald je stoploss en Take profit.

Hebzucht en angst zijn de grote vijanden.

Ook Hebzucht en angst zijn de grote vijanden.
Je hebt gelezen tevreden te zijn met een doel en ga dan niet extra overtraden om het nog eens op een dag te halen.
De angst is ook iets gevaarlijk. Blijven zitten in een verlieslatende trade omdat die toch misschien terug goed komt en
toch gaat het de verkeerde kant op. Het verplaatsen van je stoploss omdat je denkt dat je die toch terug gaat naar waar
je wilt.
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Winst maken door niet te traden!

Niet traden en toch winst maken???

Ja hoor stel dat je een rotdag hebt en je niet goed kan concentreren en de markt is onstabiel. Trade dan gewoon niet.
Er komen in de forex nog zoveel momenten waar het wel zal lukken.

WELKE INDICATOREN ZIJN ER?

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende indicatoren zowel economische, Fundamentele en Technische.
In dit boek zal ik uitgebreider ingaan op technische analyse en hoe je deze kan toepassen.

ECONOMISCHE INDICATOREN.

We hebben een twee tal economische indicatoren die de beweging van een munt domineren.
1. Monetair beleid
2. Economisch beleid en indicatoren.
Afhankelijk van de munt geeft dat dus een weerslag.

Waar deze te vinden.
Er zijn vele websites die je voor handel met forex de juiste economische indicatoren geven en wanneer daar nieuws
over uitgebracht wordt.
Hier vermeld ik een aantal.

http://www.realtimetraders.com/
http://www.realtimetraders.com/forex/default.asp?section=main
Realtime News bied gratis nieuwsdiensten aan en ook betalende.
Engelstalig!
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http://www.actionforex.com/
Dit is een zeer goede website waar je veel info op vind.
Engelstalig!

http://www.forexeconomiccalendar.com/
Engelstalig!

http://www.fxstreet.com/fundamental/economic-calendar/

http://www.bloomberg.com/markets/ecalendar/index.html
Engelstalig!

Monetair beleid.

Onder monetair beleid of monetaire politiek verstaat men het geheel van maatregelen die een Centrale Bank kan
nemen om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden.
Men kan twee soorten waarde ten aanzien van een valuta onderscheiden: de binnenwaarde ofwel de koopkracht en de
externe waarde ofwel de wisselkoers. Monetair beleid bestaat dan ook uit twee onderdelen, de geldpolitiek en het
wisselkoersbeleid.
De uitkomst van bijeenkomsten over interestvoeten die de centrale banken in de USA, EU en Japan voeren.
Wordt de rentevoet bijgesteld?
Zo ja, omhoog of omlaag?
Het rentebeleid van de centrale bank beïnvloed de inflatie en dus de waarde van het geld. Door regelmatig de
rentevoeten aan te passen probeert de centrale bank inflatie onder controle te houden.

Economie nader bekeken.
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De prestaties van een investering zal worden beïnvloed door de economie. De gevolgen van inflatie of deflatie kunnen
interfereren met de verwachte rendementen. Bij de richting van de economie moet worden overwogen bij het
formuleren van een beleggingsstrategie.

Welke impact heeft een monetair en economisch beleid op de forexhandel of Valuta?

Als Forextrader is het belangrijk goed kennis te hebben wat betreft een aantal fundamentele zaken.
Zo kan je weten wat een bepaalde impact heeft.
We nemen het voorbeeld van het beleid door de FED (Federal Reserve)
De FED wijzigt de discount rente: De discount rente is de rente die de centrale banken aanrekenen aan de banken. Een
verhoging van het rentetarief voor de banken wordt gedaan om de kredietexpansie te vertragen.
MARKTIMPACT: De marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal dalen.
De FED leent geld: De FED voegt gelden aan het bancaire systeem wat kan leiden tot een daling van de rentetarieven
die de banken aanrekenen.
MARKTIMPACT: De marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen.
De Consumenten Prijs Index (CPI): stijgt: Dit geeft de trend weer van de gemiddelde prijs van consumentengoederen.
Dit cijfer is positief gerelateerd aan de inflatie en als de CPI stijgt krijgen we een oplopende inflatie.
MARKTIMPACT: Dit geeft als weerslag dat de goudprijs zal stijgen. En de marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte
van de USD zal dalen.
Orders Duurzame Goederen stijgen: In zakelijke activiteiten zal dit gewoonlijk leiden tot een verhoging van de vraag
naar kredieten. Dit kan leiden tot een stijging van de rente.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal dalen.
Bruto Nationaal Product (BNP) daalt: Dit cijfer weerspiegelt de groei en de economische situatie van een land. Als het
BNP daalt geeft dit aan dat er een vertraging van de economie. Dit kan leiden dat de centrale banken (FED) de rente zal
laten dalen.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen.
Bouwaanvragen stijgen: Dit geeft aan er een toename is in de economie dat de vraag naar kredieten toeneemt. De
centrale banken zullen dan geneigd zijn de rente te laten stijgen.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal dalen.

Industriële Productie daalt: Dit geeft aan dat de economie vertraagt en zullen de centrale banken (FED) de rente
kunnen laten dalen om de economie te stimuleren.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen.
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Voorraden stijgen: Dit duid dat er een vertraging in de economie is doordat de verkoop afneemt tegenover wat er
geproduceerd wordt.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen.
Leidinggevende Indicatoren stijgen: Dit is de kracht achter de economie die kan leiden tot meer vraag naar krediet.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal dalen.
Olie Prijs daalt: Dit geeft een verminderde opwaartse druk op de rentetarieven. De economie kan hierdoor afremmen.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen.
Persoonlijk inkomen stijgt: Hoe hoger het inkomen des te meer er wordt verbruikt en hoe groter de vraag naar
goederen wat leid tot hogere prijzen voor de consumptiegoederen.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal dalen.
Edel metalen dalen: Dit weerspiegelt een daling van de inflatie.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen. De goudprijs zal dalen.
Producenten Prijs Index (PPI) stijgt: Dit geeft een oplopende inflatie. De vraag naar goederen stijgt evenals de prijzen.
De beleggers eisen meer rendementen dit duwt dan op haar beurt de tarieven omhoog.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen. De goudprijs zal stijgen.
Kleinhandelsverkopen stijgen: Dit duidt op een economische groei. De centrale banken (FED) zal dit tegen gaan
doormiddel van de rentetarieven te laten stijgen.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal dalen.
Werkeloosheid stijgt: Dit geeft een vertraging van de economie weer wat kan leiden dat de centrale banken de rente
zal verlagen.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen.

Repo Overeenkomsten: De centrale banken geven tijdelijke geldreserves aan banken waarmee lagere tarieven kunnen
gehanteerd worden.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal stijgen.
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De FED Matched Sales (MSPA): De centrale banken nemen geld van het systeem door verkoop van onderpand. De
daling van de geldhoeveelheid in het algemeen. In het algemeen leid dit tot een stijging van de rentetarieven
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal dalen.
Money Supply Incresses: Een teveel aan geldleveringen (money Supply) kan leiden tot inflatie en de vrees dat de
centrale banken hun rente moeten aanpassen. Wat op zijn beurt de toekomstige prijzen verlaagt.
MARKTIMPACT: marktprijs van de vreemde valuta ten opzichte van de USD zal dalen.

Institute of Supply Management (ISM) Index: Voor retail, financiële diensten, bouw en andere niet-productiebedrijven.
Een index lezing van "iets meer dan 55 is een aantal sterke signalen en expansie."

Economische kalender en de impact op de valutaparen.

FUNDAMENTELE ELEMENTEN DIE JE ALS FOREXTRADER MOET WETEN.

Als je in forex wilt traden dan is het toch even raadzaam om iets te weten van het fundamentele aspect en hoe de markt
erop reageert. In het volgende deel bespreken we dit.

De conjunctuurcyclus.

De conjunctuurcyclus is een repetitieve opeenvolging van veranderingen in de economische activiteit.
We kennen 4 fase : Groei, Top, terugval of recessie en het laagste punt of bodemvorming.

Top
Economische
terugval

Economische
groei
Laagte punt

In de ontwikkelingsfase bevinden, bedrijvigheid groeit, de productie en de vraag toeneemt, en de werkgelegenheid
toeneemt. Bedrijven en consumenten gaan gewoonlijk geld lenen om uit te breiden of panden,wagens te kopen
waardoor de rentetarieven stijgen.
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Inflatie.

Als de vraag groter wordt en het aanbod van goederen kan dit niet volgen, dan stijgen de prijzen. Dit leidt tot inflatie
waardoor de koopkracht begint af te nemen van de consument.
Doordat de prijzen beginnen te stijgen slankt de vraag af waardoor je een vertraging krijgt. De cyclus is dan in een
ressacionele fase.

Deflatie.

Als de zakelijke activiteiten afnemen, zijn werkgevers genoodzaakt hun werknemers te ontslaan waardoor de
werkeloosheid stijgt en de vraag afneemt waardoor de prijzen dalen dan spreken we van deflatie. De cyclus zit in een
dip! Deflatie is een hardnekkige algemene daling van de prijzen.

Bruto Nationaal product (BNP)
Één van de belangrijkste maatregelen van de economische activiteit is het Bruto Nationaal Product (BNP). BNP is de
totale waarde van de goederen en diensten die door de gehele landelijke economie. Componenten van het BNP
omvatten de consumptieve bestedingen, de investeringen, de overheidsuitgaven, en de netto-uitvoer.
De regeringsverslagen BNP per kwartaal. Er zijn twee soorten van het BNP. "Normaal BNP" weerspiegelt de totale
uitgegeven valuta aan goederen en diensten voor het kwartaal. “Real BNP” past de nominale BNP voor de gevolgen van
de inflatieReal BNP is gemeten in constante valuta (geld gecorrigeerd voor inflatie) en is de beste methode voor het
vergelijken van het BNP de loop van de tijd.
Conjunctuurindicatoren.
Economen gebruiken drie soorten indicatoren die maandelijks gegevens over het verkeer van de economie die in de
conjunctuurcyclus treedt over verschillende fasen. De drie soorten zijn leidende, samenvallende, en achterblijvende
indicatoren. Voor FOREX trading zullen we alleen kijken naar leidende economische indicatoren die de grootste impact
op de economie.
De leidende economische indicatoren.
Leidende economische indicatoren voorafgaand aan de opwaartse en neerwaartse bewegingen van de conjunctuur
Ze kunnen ook worden gebruikt voor het voorspellen van de korte termijn de activiteit van de economie. De
Amerikaanse regering stelt een index van elf toonaangevende economische indicatoren. Deze index is maandelijks
en wordt gecorrigeerd voor de inflatie.De componenten van de index zijn:
1.
2.
3.
4.

De gemiddelde werkweek voor productiemedewerkers in de industrie.
De gemiddelde wekelijkse eerste aanvragen voor de werkloosheidsverzekering.
Nieuwe orders voor de consument goederen en materialen.
Verkoper prestaties (bedrijven ontvangen trager leveringen van leveranciers).

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Contracten en orders voor planten en materialen.
Nieuwe bouwvergunningen voor particuliere woningen.
Veranderingen in voorraden bij de hand en op bestelling.
Veranderingen in gevoelige materialenprijzen.
De prijzen voor de S & P 500 gemeenschappelijke aandelen.
De geldhoeveelheid (M2).
De verandering in uitstaande kredieten voor het bedrijfsleven en de consumenten leningen.
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Het effect van de conjunctuur op de Forex markt.

Naarmate de economie zich door de verschillende fasen van de conjunctuurcyclus begeeft zal de FOREX markt reageren
op deze veranderingen. Investeerders zullen deze wijzigingen bekijken en de bijbehorende actie ondernemen, een
poging om te profiteren van veranderingen in de economie.
In de FOREX markt, de US Dollar zal wijzigen van koers aan de hand de Interest rate (rentebeleid). Als de centrale bank
(FED) de rente verhogen, zal er een stroom van inkomsten zijn, resulterend in een daling van de US Dollar Index.
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Monetair beleid.

Monetair beleid pogingen om de levering van de geldhoeveelheid en de kredietverlening in de economie. Dit zal
gevolgen hebben voor de rente wat op zijn beurt een toename of afname van de economische activiteit veroorzaakt. De
primaire focus van het monetaire beleid is de beheersing van de inflatie.

De Federal Reserve System van Amerika.

De Federal Reserve System voert het monetair beleid in de VS. Een wet van het Congres is het Federal Reserve System
en dateert sinds 1913. De wet verdeeld het land in 12 districten. De Federal Reserve verantwoordelijkheid voor de
coördinatie van de activiteiten van de banken district ligt bij de Federal Reserve Board van gouverneurs in Washington
DC. De raad van bestuur telt zeven leden die worden benoemd door de president en bevestigd door de Senaat.

Bij ons kennen we de Centrale bank van de Europese Unie of de ECB genaamd. (Europese centrale bank).
De doelstellingen van elke centrale bank ligt vrijwel dicht bij elkaar.

3

belangrijkste instrumenten van de Federal Reserve Board

Geld is in de eerste plaats gemaakt door de commerciële banken, de FRB (Federal Reserve Board) controleert het
bankwezen om haar monetaire beleid uit te voeren beslissingen.De Fed heeft verschillende instrumenten ter
beschikking voor de uitvoering van haar monetair beleid.
Deze instrumenten zijn:
• Instellen van reserveverplichtingen
• Instellen marge (reserve) eisen
• Instellen van de discontovoet
• Uitvoering van open-markttransacties
• Gebruik makend van morele beslissingen.
B. Gevolgen van de Federal Reserve Board de activiteiten
Zoals met elk product, wanneer het aanbod toeneemt zal de prijs van dat product afnemen. Als leveringen, de prijzen
toenemen. De “prijs van het geld” is de rente die kredietverstrekkers aan de kredietnemers aanrekent. Dus, als FRB
veranderingen van het aanbod van geld, de “prijs van het geld” (rente) moeten veranderen zoals rentetarieven
veranderingen, de FRB zal haar monetair beleid aanpassen om van invloed zijnde op de verschillende sectoren van de
economie.
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Samengevat,
Federal Reserve Board zal bijsturen om de volgende reden:

Activiteit
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Beschikbaarheid

Effect op de
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rente
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Bank reserve
verplichtingen

Verlaging

Stijgen

De discontovoet

Verlaging

Stijgen

marge eisen

Verlaging
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Stijgen

Bank reserve
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TECHNISCHE ANALYSE
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op wat technische analyse is en hoe het toe te passen op de forexhandel.

Het verschil tussen Fundamentele analyse en technische analyse.

Fundamentele analyse:
Onder fundamentele analyse verstaan we een Methode om koersbewegingen te voorspellen middels het bestuderen
van economische kengetallen en bedrijfsgegevens als jaarverslagen , economische grootheden als rente,
winstgevendheid, bekwaamheid van management, solvabiliteit en concurrentiepositie het werken met inflatie en
conjunctuurcijfers en ga zo maar door.
Meestal resulteert het in dikke rapporten met een groot prestigieus effect. Het beleggingseffect is echter veel minder.
Dat het hier geen wetenschappelijke benadering betreft, zoals graag wordt gesuggereerd, blijkt wel uit het feit dat de
meeste partijen, die toch allemaal op basis van dezelfde cijfers werken, tot totaal verschillende conclusies komen. Bij
een wetenschappelijke aanpak zouden we mogen verwachten dat de conclusies op 1 lijn zouden liggen.
Daarnaast is een groot gebrek, dat fundamentele analyse niets doet met het feit dat aandelen of sectoren in de mode
zijn. Fondsen kunnen daarbij zwaar overgewaardeerd worden door de extreme vraag, of omgekeerd, gedumpt worden
zonder dat daarvoor een goede reden aanwezig lijkt.
En de markt als geheel is vaak een speelbal van allerlei onduidelijke factoren, die vooral op de angst en hebzucht van de
beleggers zijn terug te voeren. Het zijn dan ook juist deze factoren, die de voorspellende werking van fundamentele
analyse, voor zover aanwezig, volkomen teniet doen.
Fundamentele analyse wordt in principe gebruikt om toekomstige prijsbewegingen van de markt te voorspellen op basis
van onderliggende factoren die een rol spelen bij vraag en aanbod van het betreffende aandeel. Bij de fundamentele
analyse wordt de geschiedenis van het fonds, met name de jaarcijfers bekeken en die te vergelijken met de huidige
situatie om zo te kunnen zien of het nu beter of juist slechter gaat met het betreffende fonds.
Omdat er erg veel cijfers en daaruit berekende kengetallen zijn die voor de fundamentele analyse van belang zijn is het
belangrijk om een selectie te maken. Vaak wordt er dan gekeken naar winstgroei (eng.earnings growth),Winst per
aandeel(eng. Earnings per share),winst per aandeel t.o.v. vorig jaar (eng.earnings per share rank),Koers/Winst
verhouding(eng. P/E ratios), de koers naar omzet ratio(eng. Price to sales ratio),De omzet(eng. Volume) en de
accumulation/distribution. Overigens wordt deze laatste ook vaak onder de technische analyse bij de
sentimentindicatoren gerekend.
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Een belangrijke graadmeter is de winstgevendheid van het aandeel, en met name de groei ervan in het laatste kwartaal.
De meeste bedrijven geven kwartaalcijfers uit waar deze cijfers uit te halen zijn. Dit kengetal wordt zowel op jaarbasis
als op kwartaalbasis berekend. Omdat we op kwartaalbasis werken is meestal in een vroeg stadium te zien dat er zwaar
weer op komst is. Als de winsten dalen, moet er gesneden worden in de kosten, en dat is meestal een slecht teken dat
een daling voorspelt.
De winst per aandeel is een bekende manier om de financiële kracht van een bedrijf te meten. Hierbij wordt de winst
gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Dit cijfer kan dan vergeleken worden met de cijfers van hetzelfde kwartaal
een jaar eerder. Ook hiermee kan een verwachting uitgesproken worden over een mogelijke stijging of daling van de
koers.
De earnings per share rank rating meet de winstgroei of daling over twee opeenvolgende kwartalen in vergelijking tot
dezelfde kwartalen een jaar eerder. Dit wordt vergeleken met de groei over de laatste 3 of 5 jaar en met vergelijkbare
bedrijven. Hieruit wordt een soort top 100 samengesteld zodat een belegger een inschatting kan maken welk aandeel
hij kan kopen en met welke hij beter nog even kan wachten.
Ook de koerswinst verhouding is op zich een weinig zeggend getal maar moet vergeleken worden met andere aandelen
en dan met name branchegenoten. Hieruit volgt dan of een aandeel relatief duur of goedkoop is ten opzichte van deze
aandelen, waaruit dan een conclusie voor kopen of verkopen genomen kan worden.
De price-to-sales indicator helpt ons om in te zien of een aandeel is overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Hierbij
berekenen we eerst de verkopen per aandeel, en delen dat op de koers van het aandeel. Ook dit getal kan dan weer
vergeleken worden met branchegenoten. Is een fonds sterk overgewaardeerd, dan kan dat negatieve gevolgen hebben
voor de koers, terwijl ondergewaardeerde aandelen juist opwaarts potentieel hebben.
De omzet van het aandeel geeft het aantal dat dagelijks verhandeld wordt. Dit is een belangrijk getal als de omzet sterk
aan het toenemen is. Dit is namelijk meestal een voorteken van een koerswijziging. Blijft het min of meer constant dan
is er kennelijk weinig bijzonders over het fonds te melden.
Tot slot geeft accumulation and distribution het aantal long posities in een aandeel ten opzichte van het aantal short
posities. Dit is van belang omdat het probeert aan te geven of kopers of verkopers aan de winnende hand zijn. De
accumulation and distribution wordt berekend door het verschil van de koers van vandaag met die van gisteren te
vermenigvuldigen met de omzet en dit bij een cumulatief totaal op te tellen (of af te trekken bij een koersdaling)
Dit zijn een aantal belangrijke kengetallen uit de fundamentele analyse en elke belegger dient eigenlijk met deze
getallen vertrouwd te zijn, zodat hij degene eruit kan pikken die het best in zijn persoonlijke portefeuille passen.
Voor de forexmarkt spelen de conjuctuurindicatoren en monetair beleid een rol.
Als forextrader is het belangrijk de data wanneer nieuws wordt uitgebracht van groot belang.
Maar hier in een later hoofdstuk meer over.
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Trend.

We gaan even de verschillende soorten trends tekenen en aan de hand van voorbeelden toelichten.
Steun en weerstanden:
Een trend wordt bepaald door de opeenvolgende toppen en bodems.

Een weerstand is een koersniveau dat boven de huidige notering ligt van de onderliggende waarde. Er is voldoende
aanbod om een verdere stijging te verhinderen waardoor een daling mogelijk maakt. Een steun is een koersniveau dat
onder de huidige notering ligt waarbij er vraag genoeg is en dit een verdere daling zal verhinderen of een verdere
stijging kan opgang zetten.
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Trendlijnen:

In een uptrend worden telkens de
bovenliggende bodems verbonden

In een downtrend worden telkens de
onderliggende toppen verbonden

Voor trendlijnen te kunnen tekenen zijn er minstens 2 bodems of toppen nodig.
Een trendlijn wordt belangrijker naargelang het aantal bodems en toppen die je kan verbinden.
In de praktijk wordt steeds gezocht naar een derde top of bodem, om een valabele trendlijn te krijgen. Deze derde top
of bodem wijst erop dat de markt de trendlijn geaccepteerd heeft. De trendlijn wint ook aan belang wanneer ze reeds
langere tijd haar dienst bewezen heeft. Een trendlijn die enkele maanden omvat zal steeds belangrijker zijn dan een
trendlijn die slechts enkele dagen of weken omvat. De lange trendlijn geeft immers een inzicht in de fundamentele
trend van het onderliggende aandeel. Een aandeel of een markt kan zich fundamenteel in een uptrend bevinden, maar
toch gedurende een korte periode een downtrend meemaken, die dan louter te beschouwen valt als een terugkeer naar
de lange termijn opwaartse trendlijn.
We gaan even een praktijkvoorbeeld erbij halen.
De blauwe lijn is een steunlijn getekend op een daggrafiek.
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De rode lijn is een weerstandlijn getekend op een daggrafiek.

Trendkanalen:
Regelmatig komt het voor dat de koers zich in een trendkanaal beweegt. De koers steunt op de opwaarts gerichte
trendlijn, veert op en ondervindt weerstand van een return line zoals ze ook wel noemen of terugkeerlijn. Deze return
line wordt evenwijdig getrokken ten opzichte van de trendlijn.

return line

Trendlijn

Trendlijn

return line
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Return lines worden ook gebruikt om een trendlijn te bevestigen. Wanneer de markt in een downtrend minstens twee
keer steun ondervonden heeft van de return line, dan wordt de trendlijn van het channel als een geldige trendlijn
bestempeld.

Weerstand

Steun

Weerstand

© Luc Verstreken -2008-

Forex Trading
Auteur: Luc Verstreken
Koersfiguren.
Hieronder gaan we de verschillende koersfiguren bekijken zodat je zal kunnen zien hoe een koers of het nu een aandeel,
index, grondstof of forexpaar is maakt niet uit. Op alle onderliggende waarden wordt technische analyse toegepast.

Stijgende driehoek:

Een stijgende driehoek is een koerspatroon, die een stijgende trend bevestigd. Door het verbinden van de
koerstoppen, bekomt men een horizontale weerstandslijn.
De koersbodems rusten op een stijgende steunlijn. Hoe dichter de schuin oplopende steunlijn naar de weerstandslijn
evolueert, hoe dichter bij een opwaartse koersuitbraak. Dit een koersfiguur met een mooie probabiliteit.
Strategie
•
•

Koop het aandeel na de koersuitbraak naar boven toe, eventueel een stop-buy order dat u boven de
weerstandslijn plaatst.
Plaats na aankoop uw stop loss order onder de weerstandslijn, die nu een steunlijn wordt.
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Dalende driehoek:
Een dalende driehoek is een koerspatroon, dat een dalende trend bevestigd. Door het verbinden van de koerstoppen,
bekomt men een schuin aflopende weerstandslijn.
De koersbodems rusten op een horizontale steunlijn. Hoe dichter de schuin aflopende weerstandslijn naar de steunlijn
evolueert, hoe dichter bij een neerwaartse koersuitbraak. Dit is een koersfiguur met een mooie probabiliteit.
Strategie
•
•

Short het forexpaar na de koersuitbraak naar onder toe, eventueel een stop-short order dat u onder de
steunlijn plaatst.
Plaats na aankoop uw stop loss order boven de steunlijn, die nu een weerstandslijn wordt. weerstandslijn, die
nu een steunlijn wordt.
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Cup and handle:
Een cup & handle is een vorm van een dubbele bodem, dat op een kopje lijkt: 1 bredere koersbodem (een U), gevolgd
door een hogere en kleinere bodem (het oortje). De toppen, die de rand van het kopje vormen, verbindt men en je krijgt
een weerstandslijn.
De vorming van de U kan 7 tot 64 weken duren, het oortje 4 dagen tot 4 weken.
Dit patroon geeft een sterk koopsignaal. De kans is groot dat de trend wordt gebroken wanneer de koers voor een
derde keer de horizontale weerstandslijn raakt. Indien de koers effectief breekt door de weerstand breekt, dan gaat
men een long positie
aan.
Een sterke
toename
in volume
versterkt
dit
koopsignaal.
Strategie
•
•

Koop het aandeel na de koersuitbraak na het oortje naar boven toe, eventueel een stop-buy order dat u boven
de weerstandslijn plaatst.
Plaats na aankoop uw stop loss order onder de weerstandslijn, die nu een steunlijn wordt.
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Omgekeerde Cup and Handle:

Een omgekeerde cup & handle is een vorm van dubbele top, dat op een omgekeerd kopje lijkt: 1 bredere koerstop,
gevolgd door een lagere en kleinere top (het oortje). De bodems, die de rand van het kopje vormen, verbindt men en je
krijgt een weerstandslijn.
De vorming van de brede koerstop kan 7 tot 64 weken duren, het oortje 4 dagen tot 4 weken.
Dit patroon geeft een sterk koopsignaal. De kans is groot dat de trend wordt gebroken wanneer de koers voor een
derde keer de horizontale weerstandslijn raakt. Indien de koers effectief breekt door de weerstand breekt, dan gaat
men een long positie
aan.
Een sterke
toename
in volume
versterkt
dit
koopsignaal.

Strategie
•
•

Short het aandeel na de koersuitbraak naar beneden toe, eventueel een stop-short order dat u onder de
weerstandslijn plaatst.
Plaats na de short verkoop uw stop loss order onder de steunlijn, die nu een weerstandsteunlijn wordt.
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Dubbele top:

Na een stijging vormt de koers een top, er zijn meer verkopers dan kopers in de markt en de koers zakt wat terug. Op dit
niveau nemen een aantal beleggers blijkbaar hun winst.
Wanneer nu de koers wederom opveert en niet boven deze eerste top geraakt, en dus een 2de top maakt, wijst dit op
een serieus weerstandsniveau.
De kans is groot dat de koers hier een tijdje niet boven geraakt.
Strategie
•
•

Indien de koers onder de tussentijdse bodem zakt, is dit een sterk short / verkoopsignaal. Een toename van de
volume is een goede bevestiging.
Plaats na de shortverkoop uw stop loss order onder de neklijn, die nu een weerstandslijn wordt.
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Dubbele bodem:
Na een daling vormt de koers een bodem, er zijn meer kopers dan verkopers in de markt en de koers stijgt wat terug. Op
dit niveau kopen een aantal beleggers blijkbaar bij.
Wanneer nu de koers wederom daalt en niet onder deze eerste bodem daalt en dus een 2de bodem maakt, wijst dit op
een serieus steunniveau.
De kans is groot dat de koers hier een tijdje niet onder geraakt en eerder naar boven zal evolueren.
Indien de 2de bodem hoger is dan de 1ste, versterkt dit de betrouwbaarheid van het signaal.
Strategie
•
•

Indien de koers door de tussentijdse top heen stijgt, is dit een sterk koopsignaal. Een toename van de volumes is
een goede bevestiging.
Plaats na de koop uw stop loss order onder de neklijn, die nu een steunlijn wordt.
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Hoofd & Schouder patroon:
Een hoofd en schouders patroon wijst op een trendommekeer en bestaat uit 3 opeenvolgende toppen, waarvan de
middelste de hoogste is. Dit is een koersfiguur met grote betrouwbaarheid. De verbindingslijn tussen de tussentijdse
bodems heet de neklijn. Het neerwaarts snijden van de neklijn is een belangrijk verkoopsignaal, zeker als dit bevestigd
wordt
met
stijgende
volumes.
Strategie
○
○

Indien de koers de neklijn neerwaarts snijdt, is dit een sterk verkoop/shortsignaal. Een toename van de volumes
is een goede bevestiging.
Plaats na de short uw stop loss order boven de neklijn, die nu een weerstandslijn wordt.
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Omgekeerde hoofd & schouderpatroon:

Een omgekeerd hoofd en schouders patroon is een trendommekeerpatroon en bestaat uit 3 opeenvolgende bodems,
waarvan de middelste de laagste is. Dit is een koersfiguur met grote betrouwbaarheid. De verbindingslijn tussen de
tussentijdse toppen heet de neklijn. Het opwaarts snijden van de neklijn is een belangrijk koopsignaal, zeker als dit
bevestigd wordt met stijgende volumes.
Strategie
•
•

Indien de koers de neklijn opwaarts snijdt, is dit een sterk koopsignaal. Een toename van de volumes is een
goede bevestiging.
Plaats na de koop uw stop loss order onder de neklijn, die nu een steunlijn wordt.

© Luc Verstreken -2008-

Forex Trading
Auteur: Luc Verstreken
Een Symmetrische driehoek:

Een symmetrische driehoek wordt gevormd door een schuin aflopende weerstandslijn en een schuin oplopende
steunlijn. Het samenspel van koper en verkopers zorgt voor steeds hogere bodems en steeds lagere toppen in de koers.
Een symmetrische driehoek biedt 2 zekerheden:
Naarmate de koers de top van de driehoek nadert, volgt een uitbraak.
Men weet niet in welke richting de koers zal uitbreken.
Strategie
•
•

Zolang de koers niet uit de symmetrische driehoek breekt, neemt men geen positie in.
Nadat de koers uitgebroken is en duidelijk een richting koos, neemt men een positie in à la hausse of à la baisse.
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Driedubbele topuitbraak:
Een drie-top-uitbraak doet zich voor wanneer de koers 2 maal tegen een weerstandslijn botst en wederom daalt. Bij een
3de poging breekt de koers echter wel door. Dit betekent dat al wie aan dit weerstandsniveau wou verkopen dit heeft
gedaan. Er zijn dus geen of weinig verkopers meer.
De koers schiet dus eerder sterk door. Een ideale drie-top-formatie tekent zich best af in een periode 2 tot 3 maand.
Indien het langer duurt, zal de uitbraak minder fors zijn.
Strategie
•
•

Indien de koers boven de weerstand uit stijgt, is dit een sterk koopsignaal. Een toename van de volumes is een
goede bevestiging.
Plaats na het koopsingaal uw stop loss order onder de weerstandslijn, die nu een steunlijn wordt.
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Aantal indicatoren onder de loep.

In dit gedeelte zullen we een aantal indicatoren bekijken en wat de strategie is die erachter zit.
Zo gaan we behandelen:

MACD
WILLIAMS %
RSI
STOCHASTICS
GELIJDENDE GEMIDELDEN
PARABOLIC SAR
AVERAGE TRUE RANGE (ATR)

MACD:
De MACD indicator of Moving Average Convergence Divergence is een trendvolgende indicator, die samengesteld is op
basis van 2 exponentiële gemiddelden.
Berekening
Men maakt het verschil het exponentieel 12-daags gemiddelde en het exponentieel 26-daags gemiddelde. Hierop
berekent men een 2de lijn, namelijk het 9-daags gemiddelde, die de signaallijn vormt.
Interpretatie
Indien de MACD stijgend boven de nullijn evolueert, wijst dit op een solide stijgende trend. Indien de MACD dalend is en
onder de nullijn gaat, bevestigt dit de dalende trend.
Wanneer de MACD de signaallijn opwaarts kruist, geldt dit als een koopsignaal. Indien de MACD de signaallijn
neerwaarts kruist, geldt dit als een verkoopsignaal.
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WILLIAMS %:
De Williams % indicator is vergelijkbaar met de Stochastics indicator en geeft aan in welke mate een aandeel over
gekocht of over verkocht is.
Berekening
%R = 100 x (Hoogste koers 20 dagen – slotkoers) / (Hoogste koers 20 dagen – Laagste koers 20 dagen)
Interpretatie
De interpretatie van de Williams % is omgekeerd aan de Stochastics.
Indien de indicator boven de 80 stijgt en daarna neerwaarts de 80 opnieuw snijdt, dan is dit een koopsignaal.
Indien de indicator onder de 20 daalt en daarna opwaarts opnieuw de 20 snijdt, dan is dit een verkoopsignaal.
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RSI:
De RSI is een oscillator, die aanduidt in welke mate een aandeel, dat aan het dalen is, over verkocht is en in welke mate
een aandeel dat aan het stijgen is, over gekocht is. Op dat moment kan een trendkering zich voordoen. De RSI is een
goede korte termijn indicator, maar is minder geschikt voor de lange termijn.
Berekening
De meeste gebruikte RSI is de RSI over een periode van 14 dagen.
Berekening = 100 – (100 / (1 + (ups / downs over 14 dagen)))
De ups en downs zijn de stijgingen of dalingen waarmee een koers gestegen of gedaald is.
Deze ups en downs worden de periode opgeteld.
Interpretatie
De RSI wordt in 3 zones opgetekend.
0 – 25 = koopzone
25 – 75 = neutrale zone
75 – 100 = verkoopzone
Kopen : de RSI vormt een dubbele bodem in de koopzone waarbij de 2de bodem hoger ligt dan de 1ste.
Verkopen : de RSI vormt een dubbele top in de verkoopzone waarbij de 2de top lager ligt dan de 1ste.

© Luc Verstreken -2008-

Forex Trading
Auteur: Luc Verstreken
STOCHASTICS:
De Stochastics is een snelbewegende oscillator, die de kracht van de trend weergeeft en uitgaat van het feit, dat bij
stijgende koersen de laatste koers zich dichtbij de top kan bevinden. Anderzijds bij dalende koersen, kan de laatste
koers zich dicht bij de bodem bevinden.
Berekening
100 x (slotkoers – laagste in 20 dagen) / (hoogste in 20 dagen – laagste in 20 dagen)
Hiervan wordt een 5-daags gemiddelde berekend.
Als signaallijn kan men hierop verder een 10 daags-gemiddelde berekenen.
Interpretatie
De Stochastics indicator beweegt zeer snel en is dus eerder geschikt voor korte termijn trading.
Indien de Stochastics onder de 20-grens de signaallijn kruist en daarna de 20-lijn opwaarts snijdt, geldt dit als een
aankoopsignaal.
Indien de Stochastics boven de 80-grens de signaallijn kruist en daarna de 80-lijn neerwaarts snijdt, geldt dit als een
verkoopsignaal.
Ook hier worden de beste signalen gevormd bij divergentie of convergentie tussen de koersgrafiek en de Stochastics
grafiek.
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GELIJDENDE GEMIDELDEN:
Mobiele gemiddelden zijn uitstekende hulpmiddelen om de trend te bepalen. Over een bepaalde periode wordt de
gemiddelde koers berekend zodat de trend gevisualiseerd wordt.
Meest voorkomende gemiddelden zijn 10-daags, 39- of 50-daags en het 200-daags, afhankelijk van de
beleggingshorizon.
Berekening
Men telt de slotkoersen over een bepaalde periode op en deelt het totaal door het aantal beursdagen in deze periode.
Interpretatie
Aankoopsignalen
Het gemiddelde beweegt zijdelings na een daling en de koers snijdt het gemiddelde opwaarts.
De koers doorbreekt het stijgende gemiddelde opwaarts.
Verkoopsignalen
Het gemiddelde beweegt zijdelings na een stijging en de koers snijdt het gemiddelde neerwaarts.
De koers doorbreekt het dalende gemiddelde neerwaarts.
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PARABOLIC SAR:
De Parabolic SAR is een trend indicator, ontwikkeld door Welles Wilder, die de korte termijntrend weergeeft. Deze
indicator tekent stippen boven of onder de koers en wordt voornamelijk door korte termijnbeleggers gebruikt om
uitstapmomenten te bepalen.
De Parabolic SAR indicator werkt goed in een markt met trend. Let op de ADX indicator of de kracht van de trend te
bepalen.
Berekening
De berekening is complex en kan hier nagelezen worden.
SAR staat voor Stop And Reverse en duidt aan waar de positie al dan niet gesloten moet worden.
De stippen onder of boven de koers evolueren in een parabolische vorm naar de koers toe. Er zijn 2 variabelen: de
stapgrootte (standaard: 2%) en de maximale versnelling (standaard 20%).
Interpretatie
Indien de stip onder de koers staat, duidt dit op een stijgende trend. Indien de stip boven de koers staat, is de trend
eerder dalend.
Indien een stip doorbroken wordt, sluit een korte termijn trader zijn positie af. Het stoploss niveau wordt dus vaak ter
hoogte van de stip geplaatst. De Parabolic SAR wordt vaak aangewend om posities te sluiten.
Kortetermijn traders bouwen hun strategie op een combinatie van de DMI, de kruising en de DMI+ en DMI- en de
Parabolic SAR.
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AVERAGE TRUE RANGE (ATR):
De Average True Range indicator, ontwikkeld door Welles Wilder, die de volatiliteit van het aandeel meet.
Berekening
Berekening van de True Range = de hoogste absolute waarde van ofwel (hoogste koers – vorige slotkoers) ofwel (laagste
koers – vorige slotkoers)
De Average True Range is dan het gemiddelde van deze waarde, meestal het 14-daags gemiddelde.
Interpretatie
De Average True Range indicator meet de volatiliteit van het aandeel en geeft geen timing signalen.
Toppen of bodems van de Average True Range wijzen op een nakende verandering in het koersgedrag van het aandeel.
De Average True Range indicator heeft eerder een bevestigende waarde.
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Welke Timeframes gebruiken we het best?
Als trader kan je verschillende timeframes gebruiken.
Hiermee bedoelen we de tijdsindeling van de grafieken.
Als volgt kan je de volgende timeframes toepassen.
•
•
•
•
•

Scalptrader:
tick, 1 min, 5 min, 15 min, en 30 min grafiek.
Daytrader:
30 min, 1 uur, 2uur en daggrafiek.
Swingtrader:
1uur, 2uur, 4uur en daggrafiek.
Korte termijn trader:
4uur, dag, weekgrafiek.
Lange termijn trader: dag, week, maand grafiek.

Om uw analyse te doen is het interessant verschillende timeframes te bekijken van de onderliggende waarde.
Omdat we nu het over de timeframes hebben wil ik je toelichten welke soorten traders er zijn zoals we hierboven
hebben besproken.
Een Scalptrader is een trader die handeld binnen de paar minuten en snel aan en verkoopt of andersom.
Een Daytrader kan zijn positie een aantal uren houden tot max. één dag. In de forexmarkt is dit max. 23u.
Een swingtrader zal zijn positie een aantal dagen houden. Meestal tussen de 5 á 10 dagen.
Een korte termijn trader zal zijn positie houden tussen een maand en 3 maanden.
Een lange termijntrader zal zijn positie houden meer dan 3 maanden tot zelfs een paar jaar.
Bij de forexmarkt zullen we weinig lange termijn traders zien met als reden dat een koers van een valuta bv. De
EUR/USD van 1,3400. kan gaan tot 1,5000 en terug dalen naar 1,3800 om dan weer terug te stijgen enz. Dit zijn 1200
pips dus bij een contractgrote van 100.000 is dat 12.000$ en bij een minicontract van 10.000 is dat 1.200$
Meestal zal een lange termijn trader zijn posities opbouwen en afbouwen. In vergelijking met een gewone belegger die
een onderliggende waarde koopt om dan een paar jaar later te verkopen met winst.
Ik ga even een voorbeeld geven van een aantal timeframes van de EUR/USD.
Een tikgrafiek geeft tik per tik aan en noteert elke beweging.
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Hieronder zie je een 5 min grafiek dus per 5 min een kaars.
Hieronder zie je ook een voorbeeld van een kaarsgrafiek straks meer over.

Hieronder van dezelfde EUR/USD een 30 min grafiek. Dus per 30min. Één kaars.
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Hieronder zie je een daggrafiek. Dus elke dag heeft een kaars.

Hieronder zie je een weekgrafiek.
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Hieronder zie je een maandgrafiek.

Zo zie je direct een verschil om uw positie te bepalen.
Welke type grafieken zijn er?
De lijn grafiek.
Bij een lijngrafiek wordt enkel de slotkoersgenoteerd.
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De Staafgrafiek:
Bij een staafgrafiek of Barchart heb je een verticalen lange staaf waar de onderkant de laagste koers is en de bovenkant
de hoogste koers. Links heb je een horizontaal streepje dat de opening weergeeft en rechts het slot.

De Kaarsengrafiek of Candlestick:
Bij dit type dat veel wordt gebruikt.
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De samenstelling van een candle.
Het punt onderaan de schaduw is de laagste koers.
Het punt bovenaan de schaduw is de hoogste koers.

Slot

Schaduw

Open

Body

Als het slot van de candle of kaars lager is dan de opening is deze rood of zwart.
Als het slot van de candle of kaars hoger is dan de openingskoers is deze groen of wit.
Uiteraard kan je dit zelf instellen naar eigen wens op je tradingplatform.

Technische analyse gegevens te vinden.

Bij elke broker en het platform dat je erbij krijgt zijn er veel mogelijkheden op technische analyse uit te voeren.
Hieronder geef ik een aantal informatiekanalen waar je technische analyse gegevens kan vinden.
Als je een platform hebt zal je dat gebruiken maar indien je van een aandelen of andere onderliggende waarde
informatie wil zijn er wel wat GRATIS sites waar je terecht kan.

ProRealtime.com
http://www.prorealtime.com

Op deze site kan na registratie gratis daggrafieken analyseren van onderliggende waarde waar ook forex paren.
Stockchart.com
http://www.stockchart.com

Hier kan je van verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, grondstoffen en indexen charts bekijken.
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NetDania
http://www.netdania.com/

Hier kan je gratis technische charts opvragen van verschillende munten.
Hieronder een voorbeeld.
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Pivot Ponts nader bekeken.

In het onderdeel technische analyse hebben we de pivot points al een keer besproken maar ga aan de hand van wat
voorbeelden geven hoe je deze moet in je chart tekenen.
De daghandel zal onder ‘normale’ omstandigheden tussen de eerste steun en eerste weerstand blijven als het aan de
handelaren op de vloer ligt. Wanneer één van de twee steun/weerstand niveau’s gebroken wordt, komen er meer
actieve beleggers in de markt en zal er richting een tweede steun/weerstand niveau bewogen worden. (Doorbroken
niveau verandert van waarde: steun wordt weerstand en visa versa).
Pas wanneer het tweede niveau gebroken wordt,komt de massa langere termijn beleggers in actie en zij zullen dus bij
een uitbraak van een tweede niveau nieuwe kracht kunnen geven aan de beweging.
Pivot points is handig voor intraday handel, maar gebruik het niet bij koersuitslagen door bijvoorbeeld belangrijk
nieuws. Deze methode gaat uit van ‘normale’ handel waarbij nieuws geen
grote invloed heeft. Houd bij het innemen van een positie de stoploss dicht bij de pivot niveaus.
Pivot point en de steun en weerstands niveau worden als volgt berekend:
Pivot point (P) = (H + L + S) / 3
Eerste weerstand niveau (R1) = (2 * P) – L
Eerste steun niveau (S1) = (2 * P) – H
Tweede weerstand niveau (R2) = P + (R1 – S1)
Tweede steun niveau is (S2) = P – (R1 – S1)
H, L, S zijn de hoogste, laagste en Slotkoers van de vorige dag.
Er zijn verschillende websites waar je deze kan berekenen.
Ook is het meestal in een platform mee in opgenomen dat je deze tool kan gebruiken.
Hier een link naar een website waar je deze handmatig kan berekenen.
http://www.fx-charts.com/pgs/toolbox_pivotscalc.php
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Hoe ga je te werk:
We nemen het voorbeeld van een daggrafiek van de EUR/USD
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Bij het ingeven van de hoogste koers, de laagste koers en de sluit koers
Hoogste: 1,4774
Laagste: 1,4663
Slotkoers: 1,4681
Krijgen we het volgende resultaat.
Het pivot point ligt op 1,4706
Weerstand 1
Weerstand 2
Weerstand 3

1,4749
1,4817
1,4860

Steunpunt 1
Steunpunt 2
Steunpunt 3

1,4638
1,4595
1,4527
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Steun 3

Je kunt pivot points berekenen op alle type timeframes.
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SOORTEN TRADES

Scalptrading.

Een scalptrade is een trade waar je maar max. 15 min in positie blijft meestal zelfs nog korter.
Het aantal pips winst dat er wordt genomen is max. 15 pips.
De charts die je het best daarvoor gebruikt is de 1 min. 5 min 15 min 30 min.
De 5 minuten worden het meeste gebruikt.

Daytrading.

Daytrading is een positie die je niet langer dan een sessie houd en er wordt meestal uitgegaan voor 80 á 120 pips
afhankelijk van de munt.
De charts die je het best daarvoor gebruikt is de H1,H4 , D1
Swingtrading.

Een swingtrade is een trade die langer loopt dan één dag en kan zelfs enkele weken aangehouden worden.
De charts die je het best daarvoor gebruikt is de H4, D1, W1
De 5 minuten worden het meeste gebruikt.

Lange termijn trading.

Voor de langere termijn trading bedoelen we enkele maanden tot zelfs 2 jaar.
Hierbij worden de W1 en M1 gebruikt.
Ook worden op langere termijn de posities opgebouwd en afgebouwd.
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INFORMATIEKANALEN VOOR DE FOREXTRADER.
Engelstalige sites.
www.fxstreet.com
www.daly
www.forex4noobs.com/
www.dailyfx.com/
www.babypips.com

Nederlandstalige sites.
www.forexathome.com

Tot slot.
Wij hopen dat dit E-book je duidelijke en boeiende informatie heeft opgebracht zodat jij een succesvol trader wordt. Wij
zijn ervan overtuigd als je al de stappen doorloopt en je kan van start gaan met gratis maandabonnement voor één
maand dat je het boek er dubbel en dik uit zult hebben.
Pas zeker goed Money-management toe en Trade niet meer dan 10 tot 20% van je account en zo hou je het risico
beperkt en zal je zeker een mooi rendement halen.
Graag vragen wij U ons via de volgende mail info@forexathome.com je bevindingen van dit boek te geven .
Heb je vragen stel deze gerust!
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Disclaimer
Forex zijn producten werken met een hefboom en als dusdanig zijn de risico's ook veel groter dan de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in
aandelen. Hou rekening mee dat je Mony management toepast.
We stellen onze adviezen samen met de grootste zorgvuldigheid en dit op basis van technische analyse. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst en we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele foutieve signalen die uit ons
handelsmodel voortvloeien. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u zou oplopen door het volgen van onze adviezen.
Wanneer u een advies opvolgt, dan doet u dat geheel op eigen risico.
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