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Spreker

Eron Pieren

▶ Professioneel belegger

▶ Beleggingservaring in Spread-Trading, Volatility Trader, Market Maker



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat 

stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze 

direct te behandelen, anders ontvangt 

u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug 

te zien in het archief.



Programma

▶ 1. Wat zijn spreads?

▶ Voordelen

▶ 2. Hoe ga je te werk als handelaar?

▶ Correlatie bepalen

▶ Grafieken

▶ Brandbreedte

▶ Stoploss

▶ 3. Automatisch handelen

▶ Instellen spreader

▶ Achterover leunen



1. Wat zijn spreads?

▶ Bij een spread handel je 2 sterk gecorreleerde producten tegen elkaar

▶ Als 1 product omhoog gaat, gaat het andere ook meestal omhoog en vice

versa

▶ Spreads komen in allerlei smaken (aandelen/indices/grondstoffen/rentes)



1. Wat zijn spreads?



Voordelen

▶ Bij het handelen van spreads kijk je niet of de AEX naar beneden of 

omhog gaat, maar puur hoe deze presteert ten opzichte van de 

ESTX50.

▶ Een situatie kan zijn dat je de AEX future koopt op de high, maar de 

ESTX50 verkoopt omdat deze nog harder is gestegen.

▶ Spreads handel je hier zonder emotie ‘het staat zo laag, het kan bijna 

niet lager’, maar je handelt volledig rationeel.



2. Hoe ga je te werk?

▶ Je bepaalt de correlatie, is er een logische gedachte achter?

▶ Index tegen Index = redelijk logisch

▶ ING tegen RDSA = onlogisch

▶ De correlatie bekijk je doormiddel van het uitdraaien van een grafiek 

waar ik (in dit geval) het verschil laat zien tussen AEX en ESTX

.





2. Hoe ga je te werk?

▶ Als er een correlatie gevonden, is bepaal je de verhouding, dit doe je 

naar marketwaarde.

▶ 1 AEX future vertegenwoordigt een waarde van 100k (200 * 500) en 3 

ESTX50 ook (3 * 3400). Dus je gaat 1 AEX future tegen 3 ESTX50 

futures handelen.



2. Hoe ga je te werk?

▶ Waarom is dit belangrijk? 

▶ Als de AEX 1% stijgt dan stijgt deze 5 punten = EUR 1.000. Als de ESTX 1% 

stijgt, stijgt deze 34 punten = EUR 340 om dit te corrigeren handel je deze 3x 

= EUR 1.000.

▶ Belangrijk is van te voren te weten hoe vaak je een spread wilt 

kopen/verkopen als het tegen je in gaat. Hoeveel profit wil je per trade en 

waar leg je de Stoploss. Dit doe je aan de hand van de bandbreedte.



2. Hoe ga je te werk?



2. Hoe ga je te werk?



Automatisch handelen

▶ Software ontwikkeld zodat je als handelaar niet continu de koersen in 

de gaten hoeft te houden.

▶ Daarnaast handel je via de software de spread in aantal milliseconde.

▶ Dit voorkomt situaties waarin je 1 kant al gekocht hebt en net te laat 

bent met de andere kant te verkopen.




