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Voorwoord

Het kan. Online geld verdienen met valutahandel is niet meer voorbehouden aan 
bankiers in ivoren torens. Thuis achter de pc kan iedereen het avontuur binnen 
enkele muiskliks beginnen. Wat heb je daarvoor nodig? Een pc, een internetver-
binding en vooral zin om je brein en koelbloedigheid op de proef te stellen. 
Welkom in de wereld van Forex en Binary Options, de wereld van technische 
analyse en dynamische charts. Waar je op het puntje van je stoel een goed door-
dachte trade ziet veranderen in klinkende winst. Forex en Binary Options zijn 
zonder twijfel de spannendste games op het web.

Interactief boek
Dit interactieve boek geeft je alle basiskennis mee om snel van start te gaan met 
een profi jtelijke hobby. Je leert hoe de online geldhandel in elkaar zit. Je leert de 
terminologie die daarbij hoort en welke tools en software er zijn voor dit prach-
tige spel. Dit boek behoedt je ook voor de valkuilen en snelle verkopers die deze 
wereld kent. Dankzij het forum dat bij dit boek hoort, sta je er niet alleen voor. 
Andere lezers, traders en schrijvers treff en elkaar op een forum vol informatie, 
tools, video’s en ideeën.
Valutahandel is als een ambacht: je hebt kennis en vaardigheden nodig om het 
met succes te doen. Dat maakt ook dat je met deze hobby nooit klaar bent. Je 
blijft leren, je strategieën aanscherpen, zelf tools programmeren – ook dat komt 
in dit boek aan de orde. En al die fun en inspanningen leiden uiteindelijk tot suc-
ces. Dat succes is niet alleen die paar euro’s die je riskeert en met regelmaat 
wint, maar is vooral de epic win die je ervaart als je de koers goed hebt voorspeld.

Happy trading,

Semper Augustus
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Inleiding

Valutahandel voor amateurs?
Zijn ze nu helemaal gek geworden, is valutahandel ineens iets wat iedereen thuis 
als hobby kan gaan doen? Zijn London City en onze Zuidas plotseling niet meer 
voorbehouden aan maatkostuums, bonusgraaiers en obscure bankpraktijken?
Inderdaad: iedereen kan thuis vanachter de pc of de Mac een graantje meepik-
ken van de miljarden aan euro’s, dollars, ponden en yens die elk uur de wereld 
rond gepompt worden. Al dat geld wordt constant met tientallen miljoenen tege-
lijk verhandeld. Degene die zich erin verdiept kan als een soort Ruth de graantjes 
oppakken die de grote banken laten vallen. En daar kan behoorlijk aan verdiend 
worden.
Waar de bankiers peentjes zweten als ze miljoenen euro’s net op het verkeerde 
moment omwisselen in dollars, kun je met maar een paar euro’s of zelfs een 
paar centen risico ook aardig wat euro’s winst pakken. 
De spanning, het moment dat je doorhebt welke kant een koers opgaat en tot 
slot de epic win: ‘ik had weer gelijk’, die factoren maken online valutahandel voor 
amateurs zo bijzonder. Bijzonder leuk, boeiend en spannend. En doe je het goed, 
dan kan het ook behoorlijk lucratief zijn.

Geld voor het oprapen?
Maar voor het zo ver is, kan en moet er veel geleerd worden. Heel veel. Dat 
begint bij het prachtige jargon dat de valutawereld voor zichzelf bedacht heeft. Je 
leert over fundamentele maar vooral technische analyse. Je werkt met gereed-
schappen waar ook de grote geldmakers uit de geschiedenis hun fortuin mee 
hebben verdiend. 
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Je leert de software gebruiken waar valuta- en aandeelhandelaren mee werken 
en je gaat ook je eigen gereedschappen programmeren om het handelen makke-
lijker of inzichtelijker te maken. Dat gebeurt met de gratis software die jouw bro-
ker (ook dat wordt geregeld in dit boek) beschikbaar stelt. Je leert eigen indica-
tors maken die bijvoorbeeld een alarm geven als zich een prima moment voor 
een trade voordoet.

Balken en lijnen die constant in beweging zijn in de trading-software MateTrader4

De heilige graal programmeer je zelf
En nu we toch aan het programmeren zijn: ook de heilige graal komt langs, die te 
kust en te keur op internet beloofd wordt. Hét tradingsysteem waarmee u automa-
tisch miljoenen verdient... ‘Echt waar Jim? Wat een amazing discovery!’ Volautomatische 
handelsrobots die autonoom geld verdienen bestaan niet. Wat de verkopers 
ervan ook mogen beweren.
Je leert uiteindelijk ook het nodige over jezelf, over gretigheid, arrogantie en 
onzekerheid. Over hoe je deze ongewenste emoties terzijde moet schuiven om 
succesvol te handelen. Je leert over planmatig handelen, volgens vaste strate-
gieën en methoden. Want gokken doet men in het casino, niet op de virtuele 
beursvloer.

Een uurtje met geld spelen
Terwijl bovenstaande alinea’s zijn getypt, fl uctueert de dollarkoers rond de 
1,25530 euro. Ten behoeve van de illustraties is zojuist een aankooptransactie (in 
jargon: een long positie) gedaan. Deze positie is in enkele minuten tijd heen en 
weer geslingerd tussen een verlies van 2,13 euro en een winst van 1,05 euro. De 
winst moet gepakt worden op minimaal 3 euro, eventueel verlies wordt geno-
men op ongeveer hetzelfde bedrag. Aan deze positie kan dus nooit meer dan 
drie euro verloren worden.
Misschien had ik wat beter de grafi eken kunnen bestuderen, in plaats van 
gewoon op Buy te klikken. Dit was een transactie zonder plan, zonder voorstudie, 
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zelfs zonder goed naar de grafi ek te kijken. En dat is geen ramp, want een illus-
tratieve transactie maak ik met een demo-account. Handelen alsof het echt is, 
maar dan zonder geld. Want ook daar kan men veel lol mee beleven en vooral 
veel mee leren.

Met deze lijnen in beeld was een short-positie slimmer geweest dan een long-positie

Er zijn vele hobby-traders die heel wat euro’s bij elkaar verdienen vanachter de 
pc. Er zijn er nog veel meer die ook na maanden van oefenen structureel geld 
verliezen. Niet meer dan vijf tot tien procent van de traders wint structureel. Is 
dat erg, moet dat je ontmoedigen? In mijn eerste jaar als hobbyist heb ik 370 
euro verloren – ik was begonnen met 500 euro – en een veelvoud aan nepgeld in 
demo-accounts. 

Omgerekend was dat dus een hobby van circa 30 euro per maand, die mij heel 
veel uren plezier en (ont)spanning heeft opgeleverd. Een hobby waarbij ik veel 
leuke dingen geleerd heb en leuke mensen heb leren kennen. Dat is goedkoper 
dan een doorsnee avondje uit. Nog geen halfjaar later waren de cijfers omge-
keerd en waren die 370 euro’s terugverdiend en vermeerderd. En tot op heden 
kan ik die 370 euro beschouwen als een zeldzaam goede investering.

Interactief boek en live support
Het boek Valutahandel voor amateurs kan ook zo’n goede investering zijn. Dit 
boek staat namelijk niet alleen. Achter dit boek gaat een forum schuil dat nauw 
samenhangt met dit boek en dat de inhoud van het boek verveelvoudigt. Op dat 
forum wordt met video’s getoond wat woorden en plaatjes lang niet zo effi  ciënt 
en duidelijk kunnen.
Bovendien is dat forum een plek waar de lezers en schrijvers elkaar kunnen ont-
moeten en van elkaar kunnen leren. Op dat forum wordt vanaf 2015 ook dage-
lijks door de vaste bezoekers een handelspositie ingenomen en besproken, wat 
bijzonder leerzaam kan zijn. Aanmelding is vanzelfsprekend gratis.
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http://forum.forexninja.nl

Want waar bankiers hun uiterste best doen om hun zaakjes zo schimmig moge-
lijk te houden, kenmerkt de wereld van de amateur-traders zich door grote 
behulpzaamheid en openheid. Traders delen graag hun ideeën, strategieën en 
zelf geprogrammeerde indicators en robots; zij helpen elkaar ook waar het kan 
aan mooie en winstgevende trades.

Jammer dat het geen echt geld was: de positie is uiteindelijk met ruim vijf euro winst 
gesloten, maar had zelfs met tien euro winst kunnen sluiten

Dit boek maakt de stap in de wereld van Forex en Binary Options leuker, sneller 
en vooral inzichtelijker. Dit boek behoedt je voor de wolven en haaien die deze 
wereld nu eenmaal ook bevolken en toont je de fouten die anderen al voor jou 
gemaakt hebben. Kortom: een perfecte investering in een toekomst als ama-
teur-trader.

Hij of zij?
Waar in dit boek hij geschreven staat, kan net zo goed zij staan, en andersom. 
Trading is geen specifi eke mannenbusiness, integendeel. Er zijn wereldwijd heel 
wat vrouwen als trader actief en minstens zo succesvol als mannen.

De routes door dit boek
De inhoud van dit boek is opgesplitst in vijf delen die niet per se in de volgorde 
van het boek gelezen hoeven te worden. Het eerste deel – deel A – is een alge-
meen deel. Je kunt het overslaan of later lezen. Het is niet onmisbaar, maar het 
behandelt wel een aantal essentiële zaken en de nodige terminologie over het 
handelen. 
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Wil je zonder omhaal met Binary Options aan de slag, dan begin je met deel B. 
Wil je direct met Forex aan de slag, dan begin je met deel C, waarin ook de soft-
ware besproken wordt. 
Een andere voorbereiding op Forex- en Binary Optionshandel is beginnen met 
deel E en je eerst verdiepen in de technische analyse en de vele die er zijn. 
Daarna ga je in deel C met een Forex-account aan de slag en leer je werken met 
MetaTrader, of ga je met deel B en Binary Options proberen de bank te kraken.
Deel D gaat specifi ek over het programmeren van MetaTrader. Dit deel is niet 
nodig om succesvol te handelen. Ook zonder te programmeren en zonder kennis 
van programmeren kun je als trader net zo succesvol zijn. Wil je bepaalde hande-
lingen of indicators geprogrammeerd hebben maar kun je dat niet zelf, dan zijn 
er altijd collega-traders te vinden die je hierbij helpen, te beginnen op het forum.
Welke route je ook neemt in dit boek, deel A kan je veel tijd, teleurstellingen en 
zoektochten besparen, zodat je zonder in alle gebruikelijke valkuilen te stappen 
meteen plezier en winst kunt maken met trading.
Wil je nu al weten hoe Binary Options en Forex werken? Bekijk dan de twee 
speed-video’s waarin binnen twee minuten met beide handelsvormen een trade 
wordt geopend.

http://forum.forexninja.nl/index.php?topic=11.0
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CFD’s, Binary Options en Forex

Handelen met geld dat je niet hebt

In enkele uren tijd viel de dollarkoers van 1,2667 euro terug naar 1,2586 euro. 
Dat is een verschil van maar liefst 0,0081 euro. Kassa voor valutahandelaren dus?
Dat moet even doorgerekend worden. Wil je één enkele euro aan dit koersver-
schil verdienen, dan had je 160 euro’s moeten omzetten in dollars om er een 
paar uur later weer 161 euro voor terug te krijgen. Dan vergeten we voor het 
gemak de transactiekosten. Rijk worden gaat op deze manier niet al te snel. Zou 
je 10 euro willen verdienen, dan had je dus even 1600 euro naar de bank moeten 
brengen. Dat schiet dus niet op.

Flinke fl uctuaties. Het lijkt meer dan het is: slechts een halve cent koersverschil

Dankzij leverage en CFD’s met brokers in Forex en Binary Options kan dit een 
stuk sneller. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat deze vier termen betekenen en 
wat je ermee kunt doen, maar zonder al te technisch te worden. Details volgen 
verderop in dit boek.
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Producten en het voordeel van valuta
Hoewel dit boek vooral gaat over valutahandel, geldt vrijwel alles wat hier ver-
meld wordt voor alle vier verschillende soorten producten waarmee gehandeld 
kan worden:
• valuta;
• aandelen;
• commodities;
• indices.

Vier productgroepen met eindeloos veel handelsmogelijkheden

Handel in valuta betreft natuurlijk het omwisselen van de ene muntsoort in de 
andere. Op dezelfde manier kan ook op basis van aandelen gehandeld worden: 
geld omwisselen in aandelen en weer terug. Commodities zijn zaken als olie, 
goud, zilver, mais, suiker, koffi  e en bijvoorbeeld rijst. Een beursindex – zoals de 
AEX of de Nasdaq – is een bak gevuld met de belangrijkste aandelen die op die 
beurs verhandeld worden. De beursindex staat voor de gemiddelde trend van 
die aandelen.
Waarom wel handelen in valuta en niet in indices, aandelen of mais? In wezen 
maakt het niet uit wat je verhandelt, geen van de producten krijg je ooit in han-
den of worden überhaupt je eigendom. De software waarmee je handelt en de 
methoden die je gebruikt, zijn identiek voor zowel koffi  e, Turkse lira als aandelen 
Google. Toch zijn er twee belangrijke redenen om voor valuta te kiezen:
• het totale volume op de wereldmarkt van het product waarmee je handelt;
• de spreiding van economische invloeden op zo’n product.

Terwijl er dagelijks meer dan 5.000.000.000.000 (dat is dus vijf miljoen miljoen-
tjes) aan euro’s en dollars gewisseld worden en dat door vrijwel alle landen in de 
wereld gebeurt, is het aantal aandelen Baidu – een Chinese zoekmachine – dat 
van eigenaar wisselt nog niet een miljoenste hiervan. Enkele grote transacties in 
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aandelen Baidu kunnen direct invloed uitoefenen op de koers. Zo’n koerswijzi-
ging is op geen enkele manier vooraf te voorspellen. Hoe groter het handelsvo-
lume op een product, hoe kleiner de invloeden van enkele transactie worden. Bij 
de grote valuta is geen bank of zelfs land groot genoeg om de koers wezenlijk te 
beïnvloeden.
Bovendien zal de waarde van een aandeel Baidu sterk afhangen van economi-
sche factoren in slechts één land: China. De waarde van de dollar hangt samen 
met de olieprijs op de wereldmarkt, de prijs van de euro, de pond, de Zwitserse 
frank, de Japanse yen, de Canadese dollar, de Australische dollar en niet te verge-
ten de goud- en zilverprijzen. En dat geldt evenzeer voor de euro. Hoe meer fac-
toren van invloed zijn op een koers, hoe kleiner de kans dat één onbekende fac-
tor de koers uit het lood doet slaan.
De wisselkoers euro-dollar – in Forex-land geschreven als EUR/USD of gewoon 
EURUSD – is door het enorme handelsvolume en door de vele invloeden op de 
koers ook vele malen stabieler. Het valutapaar EURUSD zorgt dus voor veel min-
der verrassingen en risico’s. De koers is daardoor beduidend beter voorspelbaar 
aan de hand van de grafi eken.
Het aandeel Baidu is in minder dan een halfjaar van 100 dollar naar ruim 200 
dollar gestegen, dat is een vermeerdering van 100%. In dezelfde tijd schommelde 
de koers EURUSD tussen 1,25 en 1,40 – nog geen 12% verschil.

Fundamentele en technische analyse
Voor jou als beginnend handelaar is het grootste voordeel van valuta op aande-
len, dat je je niet hoeft te verdiepen in zaken die complex genoeg zijn voor zesja-
rige universitaire studies: de fundamentele analyse. Je hoeft niet te begrijpen 
hoe het aandeel Royal-Imtech beïnvloed wordt door een nieuwe aandelenemis-
sie en dat de miljoenenclaim van Deminor behoorlijk roet in het eten kan gooien. 
In plaats daarvan ga je aan de slag met een technische analyse: mooie en begrij-
pelijke grafi eken die vertellen waar een koers vandaan komt en voorspellen waar 
een koers heen kan gaan. 

Olie, goud en zilver zijn hiermee als enige commodities redelijk te vergelijken: ze 
worden wereldwijd verhandeld en vertonen sterke correlatie met de euro en de 
dollar. Door het wereldnieuws een beetje bij te houden, valt hier ook nog wat 
fundamentele analyse voor leken op los te laten.
Bijvoorbeeld: als in Koeweit en Irak de olievelden in brand staan door een oor-
logszuchtige dictator, dan ligt het voor de hand dat de olieprijs eerder zal stijgen 
dan dalen; het aanbod wordt immers tijdelijk wat kleiner en minder stabiel, ter-
wijl de vraag niet verandert. En doordat ’s zomers mensen in de rijke landen op 
het noordelijk halfrond minder autorijden en minder de verwarming aansteken, 
zal de vraag naar olie zomers lager zijn, met als gevolg een lagere prijs per vat 
Brent Olie.
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Een nieuwsbericht over de dollar geeft altijd fl uctuaties. Hoe een koers fl uctueert, is het 
domein van de fundamentele analyse

Kortom: de keuze voor valuta en de grote commodities maakt handelen eenvou-
diger, minder riskant, beter voorspelbaar en leuker. Tussendoor leer je toch het 
nodige over fundamentele analyse, wat handel in echte aandelen, commodities 
en indices in de toekomst wellicht bereikbaar maakt.
Uiteindelijk merk je dat het niet uitmaakt wat je verhandelt. De focus ligt tijdens 
het handelen vooral op de tools die een koers proberen te voorspellen. De focus 
ligt op de positie die je inneemt en op het verloop daarvan, waarbij veel minder 
interessant is of dit nu om thee of om Britse ponden ging.

CFD’s en leverage: je koopt niets
Het werd hiervoor al gezegd: waarin je ook handelt binnen het kader van dit 
boek, het product wordt nooit je eigendom. Sterker nog: feitelijk koop je nooit 
een van de producten of vreemde valuta. Waar de moderne thuis-trader mee 
werkt, zijn zogenaamde CFD’s: Contracts for Diff erence. 
Een Contract for Diff erence is een transactie waarbij niet het product – de olie of 
de dollar – zelf verhandeld wordt, maar waarbij een contract wordt gesloten op 
de prijsverandering van het product direct na afsluiting van het contract. Door te 
voorspellen of deze prijs zal stijgen of dalen, wordt dat verschil omgezet in winst 
of verlies. In feite verhandel je dus geen producten, maar sluit je contracten voor 
zeer korte tijd. We houden het woord handel er echter wel in, omdat dat nu een-
maal bij het jargon hoort.
Om deze CFD-handel aantrekkelijk te maken, hebben de brokers die CFD’s aan-
bieden een zogenaamde hefboomwerking aan de handel toegevoegd. In het 
voorbeeld aan het begin van dit hoofdstuk werd al duidelijk gemaakt dat alleen 
met heel veel geld wat te verdienen is aan de licht schommelende EURUSD-
koers. Door de handelsruimte van een thuis-trader met een factor 100 tot zelfs 
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1000 te verhogen, kunnen verhoudingsgewijs veel grotere bedragen verhandeld 
worden, met slechts een klein bedrag aan euro’s op jouw handelsrekening bij die 
broker. Je kunt dus met een handelsrekening van een paar honderd euro makke-
lijk een paar tientjes per dag verdienen (of verliezen). Later meer hierover.

Bij sommige brokers kun je ook bij demo-accounts experimenteren met andere 
leverages

Het belangrijkste aan die hefboom – leverage in traders jargon – is dus dat je met 
slechts een klein bedrag op de handelsrekening toch fors aan koersverschillen 
kunt verdienen. Hoewel her en der hard gewaarschuwd wordt voor deze lever-
age, is het risico feitelijk niet hoger als je met een hefboom van 500 in plaats van 
50 handelt. De brokers hebben in hun software allerlei mechanismen inge-
bouwd, die jou en de broker beschermen tegen te hoge verliezen door deze hef-
boomwerking. Je kunt in elk geval nooit meer verliezen dan je aan euro’s op je 
handelsrekening hebt staan. Ook daarover volgt verderop in dit boek meer.

Binary Options
Brokers zijn dus bedrijven die met mooie software het voor je mogelijk maken 
om CFD’s te openen en te sluiten. Feitelijk handel je niet; je sluit een contract – en 
dat gebeurt al met één muisklik. Na die muisklik loop je het risico een bepaald 
bedrag te verdienen of te verliezen.
Dat uitgangspunt is door de brokers uitgewerkt in twee wezenlijk verschillende 
handelsvormen, die toch ook weer in heel veel opzichten identiek zijn: Binary 
Options (binaire opties) en Forex.
Het begrip Binary slaat op de twee mogelijkheden met deze handelsvorm. Bij 
Binaries hoef je alleen maar te voorspellen of de koers op een bepaald moment 
– bijvoorbeeld over 5 minuten of over 30 minuten – hoger of lager is dan op het 
moment van openen. Hoeveel hoger of lager is niet relevant. Ook is niet relevant 
of de koers na die 5 minuten ineens een heel andere kant opgaat.
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Twee mogelijkheden: omhoog (call) of omlaag (put)

Er zijn dus maar twee mogelijkheden: hoger of lager, goed of fout – een binair 
systeem dus. Super makkelijk om goed te begrijpen, bijzonder moeilijk om goed 
te doen. De serieuze Forex-handelaar beschouwt binaire opties als kinderspel en 
gokken. In het hoofdstuk over Binary Options en in de loop van dit boek ga je 
zien dat je dankzij Forex-technieken veel lol en winst kunt maken met Binaire 
Options. Dit product lijkt vooral bedacht te zijn als gokpaleis in een serieus jasje. 
Toch is ook dit een dienst voor serieuze handel.
Handel met Binary Options – kortweg binaries – gebeurt altijd in een website. 
Zo’n site is mooi en redelijk serieus, maar vooral heel aantrekkelijk en toeganke-
lijk vormgegeven. Het openen van een positie is bijzonder makkelijk en de grafi e-
ken zijn vooral mooi weergegeven. 

Forex
Forex is een samenvoeging van Foreign Exchange en is het belangrijkste onder-
werp van dit boek. Hoewel je met Forex nooit verder komt dan het openen en 
sluiten van CFD’s – echte valuta of aandelen koop je dus niet – zijn de methoden 
en middelen volwassen en direct toepasbaar op echte handelsaccounts met 
echte aandelen.
Wil je rijk worden met geldhandel, dan is dat met Forex een stuk eenvoudiger en 
bereikbaarder dan met echte aandelen. Geen bank zal je immers trakteren op 
een hefboom – een lening – om meer aandelen te kopen dan je eigen budget aan 
kan. Met Forex kun je al met een bedrag van 200 euro plezier en winst maken. En 
dat bedrag is al handelend te verdubbelen in de loop van enkele maanden.
Bij Forex kun je de grafi eken bestuderen en posities beheren in een website, 
maar de meeste brokers bieden ook serieuze software hiervoor aan. Zoals cTra-
der en het immens populaire MetaTrader4. 
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Een (iets te vol) lijnenspel dat helpt voorspellen waar de koers wel en vooral niet heen 
zal gaan

Deze software biedt eindeloos veel mogelijkheden, tools en weergaven om de gra-
fi eken te bestuderen en de juiste beslissingen te nemen. Ook het openen, beheren 
en sluiten van een positie kan op allerlei manier geautomatiseerd worden. 
Een uitzondering hierop is de meest agressieve Forex-broker op de Nederlandse 
markt: Plus500. Zoek in Google op ‘forex’ en deze staat bovenaan in de zoekre-
sultaten. In het volgende hoofdstuk over brokers –The Good, the Bad and the 
Ugly – komt deze broker ook langs. De overeenkomsten en verschillen tussen 
Binary Options en Forex komen in een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde.

Hold your horses
Hoe verleidelijk is het om nu al even te laten zien hoe dit allemaal werkt? Het is 
zo leuk. Maar een goede aanloop maakt de sprong altijd beter. Je wilt immers in 
valuta gaan handelen en niet gokken. Het volgende hoofdstuk gaat over deze 
kwestie: is het niet gewoon online gokken?

Wat gaat het worden: omhoog of omlaag?
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Wil je nu al snel even zien hoe Binary Options en Forex in zijn werk gaan, check 
dan de twee speedvideo’s die binnen een minuut laten zien hoe Forex en Binary 
Options werken.

http://forum.forexninja.nl/index.php?topic=11.0

Onderdruk ook nog even de verleiding om in te gaan op al die brokers die zich 
via Google aan je opdringen. De meest opdringerige brokers zijn meestal niet de 
beste. Verderop in dit boek en op het forum bij dit boek worden enkele brokers 
besproken die goed en vooral netjes hun werk doen.

http://forum.forexninja.nl/index.php?topic=3.0
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