
M oegetergde be-
leggers hebben
er veel voor
over om eens
een dagje het
vak te leren

van een echte daytrader: 970 euro exclu-
sief btw, ofwel 1.174 euro, én desnoods
een urenlange rit door de sneeuw. Mijn
medecursist Bouwe uit Groningen komt
door de verkeersellende twee uur te laat
binnenwaaien op de cursus. Hij wil en zal
meteen aan de slag gaan met het handels-
systeem van lesgever Rob Wessels. Na
twee uur begeleid handelen heeft Bouwe
naar eigen zeggen 163 dollar op zak. Wes-
sels zelf zal tijdens de lesuren 157 dollar
winnen. Maar goed ook, want als Wessels
geen 50 dollar uit de markt haalt, moet
hij het cursusgeld terugbetalen. Die ga-
rantie geeft hij bij elke inschrijving.

Jan is hier ‘om te leren de markt te
verslaan’. Hij verloor een pak geld met
zijn Fortis-aandelen en aan diversifiëren
heeft hij een broertje dood. ‘Ik gok altijd
op één of enkele aandelen, anders kan ik
net zo goed een indexfonds kopen’, legt
Jan tijdens de kennismaking uit. Zijn
vrouw Conny is hier vooral ‘voor de lol’.
Vorige week lag ze ’s morgens in bed naar
het nieuws te luisteren en dacht ze: ‘Ik
moet DSM kopen, maar dan was ik toch
weer te lui om uit mijn bed te komen.’
Het aandeel van het Nederlandse che-
mieconcern sloot die handelsdag ruim
3 procent hoger, nadat de Chinese sector-
genoot Sinochem 210 miljoen euro had
neergeteld voor een belang van 50 pro-
cent in de armlastige penicillinedivisie
van DSM.

SPANNEND
‘Wat is het alternatief?’, vraagt mijn

buurman Patrick zich af. De Kempenaar
verkocht enkele jaren geleden zijn on-
derneming en met de opbrengst van zijn
beleggingen wil hij zijn gezin onderhou-
den. ‘In vijf jaar tijd leverde private ban-
king me 0 procent rendement op. Als je
rekening houdt met inflatie, ben ik zelfs
geld kwijtgeraakt. Ik ben nu twee à drie
maanden bezig met daytraden en geef
mezelf nog zes maanden om het verder
uit te proberen.’ Patrick is hier voor een
opfriscursus. Hij heeft geen passie voor
de beurs. ‘Ik zie dit als werken.’ Ook voor
Wessels is het werken, maar ook een spel-
letje. ‘Een erg spannend spel.’

‘Waar ging het toch fout, Patrick?’,
vraagt Wessels keer op keer. ‘Als je mijn
systeem volgt, dan kan je niet verliezen.
Het probleem is dat slechts 10 procent
van mijn cursisten mijn systeem daad-

werkelijk volgt.’ Volgens Patrick ging het
best wel goed tot Noord- en Zuid-Korea
op 23 november met elkaar in de clinch
gingen. Patrick: ‘Ik sloot elke dag met
winst af tot die dag. Toen keek ik ineens
tegen grote verliezen aan. En ik ben die
verliezen nog steeds aan het goedmaken.’
En daar ligt, volgens Wessels, de eerste
fout van Patrick.

‘Ik neem nooit verlies’, reageert Wes-
sels. ‘Als ik weet dat ik mijn plan gevolgd
heb, dan houd ik die effecten net zolang
bij tot ze weer op winst staan. Zolang je
de positie niet afsluit, blijven het maar
papieren verliezen.’ Mijn sympathieke
buur knikt toegeeflijk. Patrick legt me
daarna uit dat het geld wel elke avond van
je rekening afgaat, als je op een ‘papieren
verlies’ zit. De makelaar dekt zich name-
lijk voor potentiële verliezen in door ex-
tra borg te vragen. En als die bedragen
aantikken dan raak je na een tijd toch ze-
nuwachtig. Het lijkt op het eerste gezicht
ook in te gaan tegen de levensfilosofie
van een daytrader: inspelen op prijs-
schommelingen door te kopen en te ver-
kopen tijdens de handelsdag en met en-
kel cash op zak onbezorgd gaan slapen.

Wessels spreekt trouwens de inhoud
van zijn handboek flagrant tegen. Daarin

lezen we in grote letters een waarschu-
wing voor beginnende traders. ‘Stop bij
5 procent verlies! Wat er ook gebeurt, en
in alle gevallen, nooit meer dan 2 procent
verlies van uw eigen kapitaal nemen. Als
dat gebeurt direct de positie sluiten en de
volgende dag opnieuw beginnen.’ Wes-
sels legt uit dat hij persoonlijk nooit ver-
lies moet nemen, omdat hij maar met een
klein deel van zijn vermogen in de markt
stapt. Hij heeft er dan ook geen proble-

men mee een paar weken dagelijks borg
bij te storten.

Vooraleer we erin kunnen vliegen,
moet Wessels ons nog deelgenoot maken
in zijn zelfverklaarde ‘waterdichte’ me-
thode. ‘Dit heeft niets te maken met be-
leggen’, waarschuwt Wessels van bij de
start. ‘Rijk zal je er niet van worden, maar
je zou er wel van moeten kunnen leven.’
De handelaar - zoals Wessels zichzelf
noemt - mikt op een jaarlijks nettorende-

ment van 25 procent. ‘Omdat de markten
in 2009 en 2010 minder beweeglijk wa-
ren dan in 2008 - een geweldig jaar - heb
ik dat naar beneden moeten bijstellen.
Vroeger ging ik voor een jaarreturn van
om en bij 50 procent netto.’

Wessels handelt enkel in futures op de
meest verhandelde indexen ter wereld,
de Amerikaanse S&P500 en de Nasdaq.
‘En als je het per se dichter bij huis wil
zoeken, gebruik dan alsjeblieft de Duitse
DAX.’ Patrick fluistert me in dat hij op de
Nederlandse AEX-index handelt, maar
hij verzekert me dat het principe hetzelf-
de is. ‘De eerste handelsuren van de AEX
liggen me beter dan die van Wall Street’,
legt de nuchtere Belg uit. ‘Die uren in de
namiddag breng ik liever door met mijn
kinderen.’

LASTERCAMPAGNE
Voor een daytrader bestaat er niets er-

gers dan te blijven zitten met een effect.
‘Dat zal je nooit overkomen op Wall
Street, omdat de volumes er voldoende
groot zijn. Maar het kan wel op de Brus-
selse beurs bijvoorbeeld’, legt Wessels uit.
De les wordt even onderbroken door
gsm-gerinkel. Wessels neemt op en ver-
laat het lokaal. Wanneer hij even later te-
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S&P500-index, in punten
Strategie: koop in de buurt van tweedaags dieptepunt, short in de buurt van tweedaags hoogtepunt
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‘Dit heeft niets met
beleggen te maken’
Verslag van een cursus DAYTRADEN

ILSE DE WITTE, ROTTERDAM

Daytraders, wat voor mensen
zijn dat? Ze stappen meerdere
keren per dag in en uit de
beurs en sluiten voor het ein-
de van de handelsdag meestal
hun posities af. Het gaat erom
‘de markt’ of ‘de grote jongens’
te slim af te zijn en vooral geld
te verdienen. Veel geld. En je
kan het leren, net zoals elk an-
der vak. Maar, beleggers, ver-
gis u niet. ‘Dit heeft niets met
beleggen te maken’, stelt de
Nederlandse lesgever Rob
Wessels kordaat. Het verslag
van een cursus daytrading.

rugkomt, is onze lesgever duidelijk van 
slag en wil hij zijn verhaal doen. ‘Ik kreeg 
net een telefoontje van de politie in ver-
band met een klacht die ik wil indienen 
tegen een ex-leerling. Die man startte 
een lastercampagne op het internet. Het 
is echt verschrikkelijk. Die man schrijft 
allerlei onwaarheden op het web en ik 
kan daar niets tegen beginnen.’

Wessels herpakt zich en legt de twee 
belangrijkste principes van zijn systeem 
uit. Ten eerste: koop wanneer de index in 
de buurt zit van het tweedaagse diepte-
punt en short wanneer de index het twee-
daagse hoogtepunt nadert (zie grafiek). 
Ten tweede: controleer of er voldoende 
kopers in de markt zitten voor de onder-
liggende aandelen van de index vooraleer 
je de indexfuture koopt. Om te shorten, 
moeten er voldoende verkopers zijn. Of 
er zich voldoende (ver)kopers aandienen, 
gaat Wessels na met QuoteTracker, een 
programma dat voor 6 dollar per maand 
de evolutie van de realtimekoersen visu-
aliseert met behulp van rijen groene en 
rode blokjes. Tijdens de handelssessie zal 
hij steevast aan Conny vragen of er vol-
doende groene of rode blokjes zijn op het 
scherm om met de trade door te gaan.

ENGO ONDERBREEKT BAZIG
‘Rob, leg eens uit aan de mensen wat 

een future is’, onderbreekt Wessels assis-
tent Dengo bazig. ‘En wat is shorten?’ Hij 
zal Wessels later op de namiddag een 
briefje onder zijn neus schuiven dat hij 
moet stoppen met wijn te drinken en be-
ter moet opletten. ‘Een future is een af-
spraak om een effect binnen een bepaal-
de periode tegen een bepaalde prijs te ko-
pen. We kunnen een future kopen of 
verkopen. Wanneer ik een future ver-
koop die ik niet heb, dan leent het sys-
teem die future voor mij. Geleende effec-
ten verkopen, dat heet shorten.’

De handelaar klopt zichzelf op de 
borst dat hij het beter doet dan de meeste 
hefboomfondsen. ‘Handel altijd in de 
eerste uren na de openingsbel’, raadt 
Wessels aan. ‘Enkel dan zijn de handels-
volumes voldoende hoog, zodat er geen 
sprake kan zijn van koersmanipulatie. 
Vergeet nooit wie je tegenstanders zijn. 
Tegen de grote jongens - de banken en de 
hefboomfondsen - kan je niet op.’

Wessels loopt sowieso niet hoog op 
met banken of beleggingsadviseurs ‘die de 
hele boel besodemieteren’. Ook de pers 
krijgt in de loop van de dag regelmatig een 
veeg uit de pan. ‘Die jongedames op 
Bloomberg zeggen alleen maar wat ze 
krijgen ingefluisterd door hun bazen, die 
op de koffie gaan bij de machtigsten der 
aarde. Over al die zelfmoorden en gezins-
drama’s door de val van Fortis lees je niets 
in de kranten. Waar halen de media hun 
centen? Inderdaad, bij de adverteerders.’

‘De voorbije tien jaar heb ik de beurs 
echt zien veranderen, kapotgemaakt 
door manipulatie’, predikt Wessels zijn 
paranoïde levensvisie. ‘De dag nadat de 
orkaan Katrina New Orleans had ver-
woest, gingen de beurskoersen hoger. De 
dag na de aanslag op de metro in Londen 
in 2005, hetzelfde plaatje. Telkens met 
enorme volumes. De Amerikaanse cen-
trale bank en andere autoriteiten laten
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VOLGENDE WEEK

Japan wordt nog steeds ge-
confronteerd met deflatie,

zal volgende week blijken. De aan-
houdende negatieve inflatie be-
moeilijkt het economisch herstel.

De inflatie zonder verse voe-
ding, de favoriete maatstaf van de
Japanse centrale bank, stabili-
seerde in november wellicht op
-0,6 procent. Dalende prijzen
kunnen gezinnen ertoe aanzetten
aankopen uit te stellen en hebben
dus een negatieve invloed op de
economische activiteit. De Japan-
se industrie groeide weer in no-
vember, maar te weinig om de
krimp van oktober goed te maken.

In de eurozone is voorlopig
geen sprake van deflatie. De infla-
tie in Duitsland, de grootste lid-
staat, stabiliseerde wellicht op
1,5 procent en economen ver-
wachten een versnelde groei van
de Europese geldhoeveelheid.

De indicatoren uit de VS zullen
volgende week een overwegend
positief beeld schetsen van de
conjunctuur. Economen voor-
spellen een lichte stijging van het
consumentenvertrouwen en de
huizenverkoop. Voorts blijft de
economische activiteit in en rond
Chicago flink stijgen, zij het iets
trager dan vorige maand.

De enige tegenvaller worden
wellicht de cijfers over de huizen-
prijzen. Het ziet ernaar uit dat de
Amerikaanse huizenprijzen licht-
jes terugvallen. Die daling heeft
een negatieve invloed op het ge-
zinsvermogen, en dat kan de con-
sumptie drukken. WV

Japan blijft
worstelen
met deflatie
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het niet meer toe dat een terreuraanslag het
economisch systeem kan ontwrichten zoals
bij de aanslag op de WTC-torens op 11 sep-
tember 2001.’ Conny knikt bevestigend: ‘Ja,
ja. Dat heb ik ook al gemerkt, dat dipjes uit-
blijven wanneer je ze het meest verwacht.’

Die grote indexen kunnen volgens Wes-
sels in één dag in principe maximum 3 pro-
cent stijgen of 3 procent zakken. En dan
weet je meteen wat je op een dag in het
‘worst case scenario’ kan verliezen. ‘We wil-
len het veilig houden. Daarom werken we
met indexen, nooit met individuele aande-
len. Dat is onverstandig.’

Om één S&P500-future te kunnen ko-
pen moeten beleggers alvast 5.000 dollar
borg op hun rekening hebben. Voor de min-
der vermogende daytraders raadt Wessels

indexaandelen aan. De handelaar probeert
de future ‘laag’ te kopen en ‘hoger’ te verko-
pen. ‘We gaan voor één punt verschil’, legt
Wessels uit. ‘Elk punt le-
vert 20 dollar op.’ Omdat
daytraders zo vaak in- en
uitstappen, is het extra
belangrijk op de kleintjes
- lees: de transactiekos-
ten - te letten. Wessels
raadt Tradersonly aan,
een Amerikaanse inter-
netmakelaar die sinds
september actief is in
België en Nederland.

We tellen af naar de
openingsbel op Wall
Street om 15.30 uur. ‘Er komt een dominee
langs’, grapt Conny. ‘Die uitdrukking ge-
bruiken we in Nederland als het muisstil is.’

Wessels legt uit dat het belangrijk is te
wachten tot ‘de aftrap’ gegeven is. ‘Voor de
openingsbel zijn de volumes te laag en kun-

nen enkele hefboomfondsen gerust afspre-
ken om de futures hoger te sturen en te
dumpen zodra jij gekocht hebt.’

De climax van de dag - het handelen zelf
- blijkt eigenlijk ook de anticlimax. Het
komt erop aan naar het scherm met groene
en rode blokjes te staren, en veel geduld uit
te oefenen. Voor Wessels - die bij elke winst
het gevoel heeft dat hij de grote marktspe-
lers de loef afsteekt - schenkt het voldoening
op die manier geld te verdienen, voor veel
mensen blijft het een saaie bedoening. Con-
ny en Jan - en ook Wessels zelf - ‘houden het
gezellig’. De wijn vloeit rijkelijk en de hapjes
worden veelvuldig aangeboden door een
‘koffiedame’.

Omdat de deelnemers met elkaar kun-
nen kletsen, gaat de tijd snel voorbij. De be-
doeling is echter dat je als daytrader alleen
in opperste concentratie achter je compu-
terscherm zit.‘Ik mis sociale contacten en
een klankbord’, geeft Patrick toe. ‘Day-
traden is een eenzaam beroep.’

‘Daytraden is een eenzaam beroep’

We gaan voor een punt
verschil. Elk punt levert
ons 20 dollar op.
DAYTRADER ROB WESSELS
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WOUTER VERVENNE

D e heropleving van de
Amerikaanse economie
was in november en de-

cember krachtiger dan de vorige
maanden. Dat suggereren talloze
cijfers die gisteren zijn gepubli-
ceerd.

Aangezien veel ministeries en
privé-instellingen tussen Kerst-
mis en Nieuwjaar zwak bemand

zijn, publiceerden zij gisteren
vroeger dan normaal hun eco-
nomische statistieken. De meeste
indicatoren wijzen op een
versnelling van de economische
groei.

De universiteit van Michigan
meldde dat haar indicator van het
consumentenvertrouwen in de-
cember is gestegen tot het hoogste
peil in zes maanden. De toename
van het vertrouwen moet normaal
de consumptie opkrikken. De ge-

zinsconsumptie groeide in novem-
ber met 0,4 procent. Dat is iets
minder dan verwacht, maar het
cijfer van oktober werd flink naar
boven herzien.

De gezinnen investeren ook
meer in woningbouw. De verkoop
van nieuwe woningen steeg in
november met 5,5 procent.

ARBEIDSMARKT
De opleving van de economi-

sche activiteit heeft gunstige ge-

volgen voor de arbeidsmarkt. Het
totale aantal werkloosheidsuitke-
ringen zakte in de tweede week
van december met 103.000 tot
4,06 miljoen, het laagste peil in
twee jaar.

Ten slotte stabiliseerde de
kerninflatie gemeten volgens de
favoriete maatstaf van de Ameri-
kaanse centrale bank op 0,8 pro-
cent. De kerninflatie was de vorige
maanden sterk gedaald, waardoor
bij economen de angst voor defla-

tie of dalende prijzen was toegeno-
men.

De aandelenmarkten die een
half uur voor de publicatie van de
cijfers een appelflauwte hadden
gekregen, herstelden snel. De
Bel20 sloot 0,2 procent hoger en
de EuroStoxx50 0,2 procent lager.
De positieve berichten over de
Amerikaanse economie leidden
ook tot een rentestijging. De Bel-
gische langetermijnrente klokte 5
basispunten hoger af op 4 procent.

VS zien tempo economische
heropleving versnellen
l Consumentenvertrouwen stijgt en werkloosheid daalt l Europese aandelenmarkten reageren positief

Niemand weet of de massale dol-
larproductie in de VS ooit tot tast-
bare productie leidt. We gaan met
de euro twintig moeilijke jaren in.

PAUL HUYBRECHTS, voorzitter Vlaamse Federatie van Beleg-
gers en Beleggingsclubs (VFB)

M et veel tromgeroffel
kondigde RHJ Inter-
national (RHJI) in

oktober vorig jaar aan dat het
Kleinwort Benson zou overnemen
van het Duitse Commerzbank.
Met die overname, waar een prijs-
kaartje van 240 miljoen euro aan
hing, wou de holding definitief
breken met haar industrieel verle-
den. Dat verleden heeft de aan-
deelhouders van RHJI, een onder-
deeltje van het private-equityrijk
van Timothy Collins dat wegens
de voordelige holdingvoorwaar-
den op de beurs van Brussel te-
rechtkwam, nog maar weinig ple-
zier gebracht.

Begin dit jaar heeft het er alle
schijn van dat RHJI klaar is voor

een nieuwe start. Eind januari
maakt de holding haar belang in de
Japanse muziekfirma Columbia te
gelde, samen met een deel van haar

belang in de auto-onderdelenpro-
ducent U-Shin (1). Het aandeel
koerst gezwind hoger. Geen haan
die ernaar kraait als RHJI midden

februari meldt dat de overname
van Kleinwort pas in het tweede
kwartaal zal worden afgerond (2).
Aanvankelijk moest de overname
in het eerste kwartaal rond zijn.

Begin maart tikt het aandeel ni-
veaus aan die de aandeelhouders
sinds eind 2008 niet meer hebben
gezien (3). De verkoop van het laat-
ste deeltje U-Shin in portefeuille
en speculatie dat RHJI een gooi zal
doen naar de KBC-dochter Peel
Hunt doen beleggers dromen. Als
de afronding van de overname van
Kleinwort Benson in april (4) op-
nieuw vertraging oploopt, veroor-
zaakt dat wederom weinig op-
schudding. De deadline voor de
‘closing’ verschuift naar eind juli.

Maar de schuldencrisis rond de

eurozone haalt ook het aandeel
RHJI onderuit. Tijdelijk, want be-
leggers reageren erg opgelucht, als
RHJI midden mei (5) meldt dat de
Britse toezichthouder groen licht
geeft voor de overname van de pri-
vaatbank met het roemruchte ver-
leden. Eind juni mag RHJI een
nieuwe pluim op zijn hoed steken,
als het de Ierse vermogensbeheer-
tak van KBC Asset Management
inlijft (6). In een interview met
deze krant formuleert RHJI-top-
man steile ambities. ‘Ik wil hier
een erfenis nalaten. In september
krijgen jullie duidelijkheid over de
winstgevendheid van onze finan-
ciële prooien.’

Maar RHJI wringt zijn jaar van
de doorbraak in de tweede jaar-
helft zelf vakkundig de nek om. In
augustus (7) is er nog geen vuiltje
aan de lucht, als RHJI in een tra-
ding update te kennen geeft dat
het op net geen 150 miljoen euro
cash zit. Maar Fischer slikt zijn be-
lofte over ‘duidelijkheid in sep-
tember’ stilzwijgend in. Samen
met het onverwachte faillissement
van dochter Honsel haalt dat de
koers zwaar onderuit (8). Enkel de
aankondiging van een robuust
aandeleninkoopprogramma en
het bericht dat stichter Collins
fors RHJI-aandelen insloeg, zor-
gen ervoor dat het bedrijf alsnog
de Bel20 klopt (9).

2011 wordt ongetwijfeld ander-
maal hét jaar van de doorbraak
voor RHJI. Maar dan moet de hol-
ding toch uit een ander vaatje tap-
pen, vooral wat de communicatie
betreft. Tot zolang geldt het devies
‘you can’t bank on the bank’.

■ Dinsdag: Solvay
Volg de reeks ook op:
tijd.be/dossier/aandelen2010

REEKS (18)
PETER DE GROOTE

Wat het jaar van de door-
braak moest worden, heeft
RHJ International zelf de
nek omgewrongen. De hol-
ding turnde zichzelf om tot
een financieel bedrijf, maar
werd achtervolgd door
haar industrieel verleden
en een manke communica-
tie. Een lijvig aandelen-
inkoopprogramma bracht
in extremis wat soelaas.

You can’t bank on the bank
l RHJ International gooit eigen ruiten in in wat jaar van doorbraak moest worden

RHJ-topman Leonhard Fischer formuleerde steile ambities, maar loste die slechts gedeeltelijk in. RV
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98

DE AANDELEN
VAN 2010

VRIJDAG 24 DECEMBER

ECONOMIE/FINANCIËN

KERSTAVOND:
■ Euronext-beurzen open tot 14 uur, Lon-

den open tot 13.30 uur (CET), Frankfurt
en Wall Street dicht, Tokio open

MAANDAG 27 DECEMBER

ECONOMIE/FINANCIËN
VERENIGD KONINKRIJK:

■ Londen gesloten

BEDRIJVEN
BELGIË:

■ D’Ieteren: splitsing aandeel in tien

DINSDAG 28 DECEMBER

ECONOMIE/FINANCIËN
JAPAN:

■ Inflatie november, 0.30 uur
VERENIGD KONINKRIJK:

■ Londen gesloten
VERENIGDE STATEN:

■ Huizenprijzen (Case-Shiller) oktober,
15 uur

■ Consumentenvertrouwen december,
16 uur

WOENSDAG 29 DECEMBER

ECONOMIE/FINANCIËN
DUITSLAND:

■ Inflatie december
EUROZONE:

■ Geldhoeveelheid november, 10 uur

DONDERDAG 30 DECEMBER

ECONOMIE/FINANCIEN
VERENIGDE STATEN:

■ Pending home sales november, 16 uur

AGENDA

Het ratingbureau Fitch
heeft gisteren de krediet-

rating van Portugal met één stap
verlaagd van AA- tot A+. Een ver-
dere verlaging van de score van
kredietwaardigheid is mogelijk in
de komende maanden.

Fitch ziet drie redenen voor de
dalende kredietwaardigheid. In de
eerste plaats daalt het tekort op de
lopende rekening trager dan ver-
wacht. Voorts zijn de financie-

ringsmoeilijkheden van de Portu-
gese regering en banken veel gro-
ter dan werd verwacht in maart,
toen de vorige beoordeling plaats-
vond. Ten slotte verslechterden
de groeivooruitzichten. Fitch ge-
looft dat de Portugese economie
afstevent op een recessie in 2011.

‘De regering zal er dit jaar wel-
licht in slagen haar begrotings-
doelstelling (een tekort van
7,3 procent) te halen, maar dat is
gedeeltelijk te danken aan een-
malige maatregelen’, waarschuwt
Fitch. ‘Dat betekent dat de struc-
turele begrotingsaanpassing voor
2011 - bijna 4 procent van het bru-
to binnenlands product - een
extreme uitdaging is.’
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