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Handels
discipline
In de laatste module van ons 

introductieprogramma wordt het belang van 

discipline als handelsinstrument besprovken 

en wordt een aantal manieren behandeld om 

handelsdiscipline te behouden. Ook worden er 

enkele algemene handelstips aan de hand gedaan. 
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Handelsdiscipline 

Dit is de laatste module van ons introductieprogramma. Nadat u zich 
door de verschillende modules van de cursus hebt gewerkt, hopen we 
dat u nu bekender bent met onze CFD's en met de werking van ons 
handelsplatform, evenals met het gebruik van belangrijke functies zoals 
stop- en limietorders.

Er zijn veel handelsstrategieën beschikbaar om te gebruiken (en er zijn 
ongetwijfeld ook nieuwe strategieën door u te ontdekken). Welke strategie u 
gebruikt, of dit nu een tak van technische analyse is of dat deze gebruikmaakt 
van fundamentele analyse of zelfs een combinatie van beide, valt buiten het 
kader van dit programma (en buiten onze opdracht als broker, want wij zijn 
puur een uitvoerende dienst). Uiteindelijk is de beslissing aan u.

Welke handelsstrategie u uiteindelijk ook gebruikt, deze geeft altijd  
de beste resultaten wanneer u deze gebruikt in combinatie met een  
sterke handelsdiscipline. 

Zelfs met een strategie die een hoge mate van succes oplevert wat betreft 
het juist voorspellen van bewegingen, is het mogelijk om in het geheel 
genomen geld te verliezen als de tekorten van de verliesgevende transacties 
de winsten van de vele winstgevende transacties tenietdoen. Evenzo is het 
met een handelsstrategie die een hit-rate van niet meer dan 50% biedt, 
mogelijk om geld te verdienen als u in staat bent om de winsten op de 
winstgevende transacties te maximaliseren en de verliezen bij een verkeerde 
keuze te minimaliseren.
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De volgende suggesties kunnen helpen om een goede handelsdiscipline 
te behouden: 

Begin klein 
In ons introductieprogramma wordt u een gereduceerde minimumcommissie 
op aandelen en een kleinere minimale transactiegrootte op overige markten 
aangeboden. Zolang u onbekend bent met CFD's of nog steeds leert hoe u 
ons handelsplatform moet gebruiken, kunt u deze gereduceerde exposure 
benutten om uw vaardigheden te oefenen en aan te scherpen. Naarmate u 
meer vertrouwen krijgt, of wanneer de zaken goed gaan, kunt u de omvang 
geleidelijk aan vergroten.

Vergeet niet waarom u handelt 
Het zou te allen tijde uw primaire doelstelling moeten zijn om winst te maken 
op uw posities. Handelen in CFD's kan een leuke, opwindende ervaring zijn, 
maar het is belangrijk om gedisciplineerd te blijven bij het handelen.

Wat betekent dit? 

• Handel niet alleen voor de lol
• Handel niet uit verveling
• Handel niet omdat u bang bent dat u anders de boot mist

Een transactie dient alleen te worden geplaatst als en wanneer de 
omstandigheden optimaal zijn. Is dit niet het geval? Bewaar uw geld 
dan voor een betere gelegenheid.

Riskeer alleen geld dat u kunt missen
Zoals aangegeven in eerdere modules, is het van wezenlijk belang om altijd te 
beseffen hoeveel risico u feitelijk loopt. Het is even belangrijk om u ervan te 
verzekeren dat u zich prettig voelt bij de betreffende bedragen. Zo niet, dan 
kan de druk van het risico op een onbetaalbaar verlies een negatief effect 
hebben op uw besluitvorming.

Suggesties/tips 
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Handel met objectief meetbare criteria 
Er gaat een zekere aantrekkingskracht uit van het plaatsen van een transactie 
op basis van een intuïtief gevoel dat de markt de ene of de andere kant op zal 
bewegen. Deze stijl van impulsief handelen kan u echter vaak in een lastige 
positie brengen. 

Als uw intuïtie niet is gebaseerd op iets concreets, zoals een technische analyse 
of economische gegevens, kunt u op geen enkele wijze meten of uw oordeel 
onjuist is wanneer de transactie zich niet direct in de juiste richting beweegt. Als 
de positie zich ten nadele van u gaat bewegen, moet u deze dan vijf, tien, twintig 
of meer punten laten lopen? Er is hierop geen duidelijk antwoord, omdat de 
redenen waarom u de transactie bent aangegaan, zo vaag zijn.

Als u echter denkt dat een aandeel of een index bereikgebonden is en u aan de 
bovenkant van het bereik verkoopt, waarbij u winst wilt nemen aan de onderkant 
van het bereik, hebt u objectieve criteria aan de hand waarvan u kunt meten 
of de transactie al dan niet succesvol is. Als u door van het gehele bereik te 
profiteren bijvoorbeeld 20 punten beweging zou kunnen verkrijgen, wilt u wellicht 
niet dat de positie zich meer dan tien punten voorbij de bovenkant van het bereik 
ten nadele van u beweegt (instellen van een gunstige risico/beloningsverhouding). 

Stel op voorhand in- en uitstappunten op 
Als u uzelf vaste doelniveaus stelt voordat u een transactie aangaat, helpt dat om 
irrationele, emotionele invloeden zoals angst of hebzucht buiten spel te zetten. Als 
uw handelsstudies hebben aangetoond dat er waarde is in het handelen op een 
bepaald niveau, stelt u dat niveau in als uw instappunt en wacht u tot dat niveau is 
bereikt. Wees streng voor uzelf en open niet voortijdig een positie alleen omdat de 
markt zich ietsjes in de richting van dat niveau heeft bewogen. 

U moet twee uitstapniveaus definiëren: een uitstappunt voor als de dingen  
fout lopen en een uitstappunt voor het nemen van uw winst wanneer de zaken 
goed gaan. 

Verdubbel niet na het verliezen van een transactie 
De markt is u niets verschuldigd; als u verlies hebt geleden op uw laatste 
transactie, betekent dat nog niet dat u bij uw volgende transactie meer kans  
hebt op winst. Verdubbelen moet altijd zorgvuldig geschieden; u moet de  
omvang waarin u handelt alleen substantieel vergroten als u meent dat er een 
wezenlijk grotere kans op winst is dan voorheen en zelfs dan moet u uw risico 
zorgvuldig beheren. 

Suggesties/tips 
Vervolg 
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Accepteer dat u fouten zult maken
U kunt niet elke transactie met winst afsluiten. Het is van wezenlijk belang 
om dit te aanvaarden, anders blijft u mogelijk koppig aan een verliesgevende 
positie vasthouden, wat resulteert in excessieve verliezen. Het beheren van 
een verliesgevende positie en snel handelen om uw verliezen te beperken, 
vormen een belangrijk en lastig deel van het handelen in CFD's. U kunt alleen 
beter worden als u erkent dat u het weleens mis zult hebben en vervolgens 
leert om dergelijke gevallen te herkennen.

Gebruik Stop-losses 
Een Stop-loss houdt de hand aan uw uitstapniveaus en helpt u om uw 
verliezen te beperken. Bovendien beschermen Gegarandeerde Stop-losses u 
tegen zelfs de meest acute nadelige marktbewegingen. 

Plaats de Stop-losses niet verder weg  
om te voorkomen dat u verlies moet nemen 
Het is een veel gemaakte fout om de Stop-losses steeds verder weg te 
plaatsen om te voorkomen dat u wordt afgestopt. Dit is gewoon een andere 
vorm van het laten oplopen van uw verliezen en is doorgaans een vergissing 
op de lange termijn (heel af en toe kunt u een Stop-loss enkele punten 
verplaatsen voordat de markt omslaat in uw voordeel, maar het is zeer 
onwaarschijnlijk dat u consistent het keerpunt van de markt zorgvuldig kiest). 

Als u volhardt in het verder weg plaatsen van stops voordat deze worden 
bereikt, dwarsboomt u in de eerste plaats het doel ervan: het heeft geen zin 
om een stop te plaatsen als u voorkomt dat deze wordt bereikt. Als u Stop-
losses op de juiste wijze gebruikt, zullen ze om een goede reden op hun 
specifieke locatie zijn geplaatst. Ze moeten niet worden verplaatst, tenzij die 
reden niet meer bestaat of is gewijzigd. 

Laat uw winsten oplopen 
Een van de meest geciteerde basisprincipes van financieel handelen is om uw 
verliezen te beperken en uw winsten op te laten lopen. De wijsheid hiervan 
valt niet te betwisten: zelfs de zwakste handelsstrategie wordt geschraagd als 
u ervoor kunt zorgen dat de opbrengsten van uw winstgevende transacties 
aanzienlijk groter zijn dan de verliezen op uw verliesgevende transacties.

Vervolg 
Suggesties/tips 
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We zijn echter allemaal maar mensen en het is erg verleidelijk om een winst 
te pakken zodra deze zich voordoet. Hoe kunnen we dat dan vermijden? Eén 
manier is om uzelf doeluitstapniveaus te stellen, zoals reeds is besproken. 

Een andere, wellicht effectievere, techniek is het gebruik van Stop-losses om 
een winst in te sluiten. Als een positie winstgevend is geworden, kunt u door 
een stop dichter bij de markt te plaatsen de verdiensten tot dusver insluiten, 
terwijl u nog steeds exposure kunt hebben aan de bovenkant (er zijn geen 
kosten verbonden aan het verplaatsen van een stop). 

Liquideer geen winstgevende positie  
om een verliesgevende te financieren 
Als u in een situatie verkeert waarin u margin nodig hebt om een 
verliesgevende positie aan te houden, moet u dat geld niet vrijmaken door 
een positie te sluiten waaraan u geld verdient. Overweeg of het het waard 
is om u te ontdoen van de verliesgevende positie; er bestaat altijd de 
mogelijkheid dat de positie die het goed doet, nog meer winst genereert. 

Handel op basis van wat u kent 
Beproefde en geteste strategieën zijn altijd te verkiezen boven nieuwe 
strategieën waarvan u niet zeker bent. Als u een nieuwe strategie wilt 
uitproberen, onderzoek deze dan uitputtend, stel vragen en begin klein. 

Voer onderzoek uit 
In deze cursus hebt u kennisgemaakt met enkele algemene kenmerken van 
onze CFD's. Voordat u een transactie aangaat, moet u er altijd voor zorgen 
dat u volledig begrijpt hoe de specifieke markt waaraan u een exposure 
verkrijgt, werkt en dat u niet wordt gefrustreerd door een of ander detail 
waarvan u zich niet bewust was. Tijdens welke uren de markt handelt, hoe 
en wanneer uw posities aflopen, in welke valuta u handelt en wat een punt 
marktbeweging eigenlijk betekent, kunnen voorbeelden zijn van schijnbaar 
onbetekenende details die van wezenlijk belang kunnen zijn.

Als u eerder in CFD's hebt gehandeld bij een ander bedrijf, moet u niet 
vergeten dat zij misschien niet helemaal hetzelfde te werk gaan als wij. 
Daarom hebben we het in deze modules ook steeds over 'onze CFD's'.  
Zorg dat u precies weet wat u kunt verwachten.

Suggesties/tips 
Vervolg 
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U moet ook het aandeel of de index in kwestie goed onderzoeken: lees 
relevante bedrijfsrapporten, bekijk financiële websites en onderwerp de 
basisbeginselen of historische diagrammen aan een onderzoek. U moet ook 
onderzoeken welke andere factoren van invloed kunnen zijn, zoals verwachte 
economische indicatoren of bekendmakingen.

Insight kan een waardevol hulpmiddel zijn bij uw onderzoek. U kunt deze 
tool helemaal boven in het platform vinden. Het voorziet in actueel nieuws 
en expertanalyses in combinatie met gratis grafieken, technische analyses en 
klantgevoelindicatoren, allemaal in één geïntegreerd pakket.

Volg posities nauwlettend 
Niemand vindt het vervelend om uit te zoeken hoe groot de winst is  
wanneer alles goed gaat, maar het is net zo belangrijk om verliesgevende 
posities aan dezelfde kritische blik te onderwerpen. Wanneer de zaken slecht  
gaan, moet u wellicht snel handelen om te voorkomen dat de situatie nog 
verder verslechtert. 

Het is ook een goed idee om te controleren of we beschikken over uw 
actuele contactgegevens. Als we geen contact met u kunnen opnemen  
inzake de margin, hebben we wellicht geen andere keus dan uw posities  
te verminderen. Om dezelfde reden is het geen goed idee om op vakantie 
te gaan terwijl u posities open hebt staan, tenzij u stops op de posities hebt 
geplaatst, er zeker van bent dat u op afstand kunt handelen of ons  
op voorhand hebt laten weten hoe we contact met u kunnen opnemen 
terwijl u weg bent (u moet dan tevens in staat zijn om gelden te verzenden 
zonder vertraging). 

Stel vragen 
Wees nooit bang om een vraag te stellen. De eenvoudigste manier om meer 
aan de weet te komen over CFD's, is door de professionals te bevragen. 
U kunt natuurlijk ook altijd contact met onze helpdesk opnemen. 

Suggesties/tips 
Vervolg 
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Welkom bij IG

Dit is de laatste onderwijsmodule van ons 
trainingsprogramma. We hopen dat u aan de hand van 
de kennis die u hebt opgedaan, een lange en lonende 
carrière in handelen in CFD's tegemoet gaat.

Neem vooral kennis van het gedeelte met onze 
contractgegevens op onze website IG.com, waar 
u de volledige gegevens kunt vinden van elke CFD 
die we aanbieden, met inbegrip van onze minimale 
contractgrootten en aandelencommissies die we als 
standaard hanteren. 

U kunt tevens meer bronnen vinden in het gedeelte 
Insight op ons handelsplatform.

Veel succes met uw toekomstige handelsactiviteiten. 
Als we ergens mee kunnen helpen, kunt u gerust 
contact met ons opnemen. Onze helpdesk is altijd 
bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Seminars
We hopen dat u deze modules gedurende de 
afgelopen weken nuttig hebt gevonden. De beste 
manier om uw vaardigheden in het handelen met 
onze CFD's te verbeteren, is door ze via oefening 
aan te scherpen.

Om u te helpen om uw kennis van het handelen 
met CFD's te verbreden, bieden we online gratis 
een aantal educatieve seminars aan. 

Tijdens deze seminars worden verschillende 
nuttige onderwerpen behandeld, met 
inbegrip van: 

• Handelen met diagrammen
• Toelichting op Forex

Er worden voortdurend nieuwe seminars 
toegevoegd. Ga als u meer wilt weten of u zich 
wilt aanmelden naar het educatieve gedeelte van 
onze website op IG.com/nl/seminars.html
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Houd er rekening mee dat het in ons introductieprogramma vervatte materiaal 
regelmatig wordt bijgewerkt om er zeker van te zijn dat het materiaal compleet 
is. De verstrekte informatie is onderhevig aan wijzigingen, vaak zonder melding 
vooraf, en komt hierom mogelijk niet overeen met ons recentste aanbod. Onze 
voorbeelden dienen alleen ter illustratie en geven geenszins ontwikkelingen op 
de markt weer. De informatie dient enkel als leidraad en we staan onder geen 
beding garant voor de juistheid van de gegevens of anderszins.

IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.

Samenvatting
Nu: 

• begrijpt u het belang van handelsdiscipline

• bent u bekend met manieren om uw discipline 
te behouden

CFD's zijn hefboomproducten. CFD-handelstransacties 
zijn niet geschikt voor iedereen en kunnen leiden 
tot verliezen die meer bedragen dan uw stortingen. 
Zorg er dus voor dat u volledig op de hoogte bent 
van de risico's die dit met zich meebrengt.

IG 
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London EC4R 2YA

020-794 6610
+44 20 7633 5510
IG.com


