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PETER SIEGMANN

‘Trading is een prachtig vak’
Veel beleggers dromen ervan om hun geld te
verdienen als daghandelaar. Maar kan iedereen
dat? Peter Siegmann (54), professioneel dag
handelaar bij Better Options denkt dat de vaardig
heden die je daarvoor nodig hebt vaak worden
onderschat. ‘Structureel geld verdienen met een
eigen handelsstrategie is niet zo gemakkelijk.’
Door Martin Crum
Peter Siegmann behoort tot de vaste bemanning
op de nog altijd imposante beursvloer van Euronext Amsterdam op Beursplein 5. Op die plek is
veel beurshistorie geschreven en staan ook al heel
wat voetstappen van Siegmann zelf. Zijn bedrijf
Better Options neemt inmiddels een flink deel van
de handelsvloer in beslag.
‘Trading is een prachtig vak, waar ik nog steeds
veel passie voor heb,’ zegt de professionele handelaar. ‘Elke dag is anders en dat stimuleert me
om het beste uit mezelf te halen.’
Zoals veel professionele handelaren begon Peter Siegmann (54) zijn loopbaan op de vloer van
de optiebeurs. In 1995 monsterde hij daar aan als
broker. Al vrij snel verplaatste de handel zich van
de vloer (‘open outcry’) naar de schermen. Voor
Siegmann aanleiding om te verhuizen naar Duitsland, waar hij voor een broker in futures ging handelen.
Terug in Nederland richtte hij in 2008 met een
achttal optie- en futurehandelaren Better Options
op, met als achterliggend idee dat je als groep betere handelsvoorwaarden kon regelen, een beter
clearing contract en gunstiger handelstarieven.
Het betekende voor Siegmann ook de terugkeer
naar de beursvloer. ‘Euronext vroeg ons in 2013
of Better Options naar Beursplein 5 wilde verhuizen om de oude beursvloer in ere te herstellen.
Sindsdien staan onze handelsdesks daar.’

Wat voegt die plek op de oude beursvloer
nog toe nu alle handel via schermen
plaatsvindt?
‘Dat wij op Beursplein 5 gevestigd zijn, heeft voor
Better Options vele voordelen. Allereerst ademt
de locatie de sfeer van de beurshandel en dat geeft
een goede vibe. Daarnaast beschikt Euronext over
een uitstekende infrastructuur met razendsnel,
stabiel internet en is de veiligheid gewaarborgd
doordat het pand 24/7 wordt bewaakt.
‘Wat ook bijzonder prettig is, is het onderlinge
contact tussen handelaren, niet alleen die binnen
Better Options, maar ook met andere partijen, met
wie wij de beursvloer delen. Dat zijn niet onze concurrenten: de markt is groot genoeg voor iedereen.
En tot slot zit er nog een belangrijk aspect aan deze
locatie: de uitstraling. Dat is zeker in onze branche, waarbij betrouwbaarheid een must is, van
niet te onderschatten belang. En laten we ook niet
vergeten: dit is hartje Amsterdam, wie wil daar
nou niet zijn werkplek hebben?’

15
handelaren aangesloten bij Better Options

2-200
transacties per dag

10
bootcamps gegeven

Wat zijn voor jou als beursveteraan in al die
jaren als actieve handelaar markante
momenten geweest op de beursvloer?
‘De afgelopen 25 jaar zijn heel wat markante gebeurtenissen de revue gepasseerd. De overgang
naar de schermenhandel bijvoorbeeld. En natuurlijk de grote financiële crisis van 2008-2009, die
een flinke impact op de handel heeft gehad. Wat
mij verder is bijgebleven, is de Brexit, die ik juist
níet op de beursvloer meemaakte. Ik was op vakantie in Italië met een aantal fietsmaatjes toen
de Britten geheel tegen alle verwachtingen vóór
de Brexit stemden. De markten waren in shock en
wij zaten in een gebied waar niet eens fatsoenlijk
internet beschikbaar was.
‘Een grote fout die me van de afgelopen jaren
is bijgebleven, was een onverwachte renteverlaging in 2013 door de ECB terwijl ik short zat in een
bundfuture [een termijncontract voor een Duitse
staatslening]. Tegenwoordig worden de financiële markten ruim van tevoren al gemasseerd als de
rentes wijzigen, maar dat is niet altijd zo geweest.’
Tegenwoordig houdt vooral de coronacrisis
iedereen bezig, hoe is dat voor de
beurshandel? Is er een groot verschil met
de jaren vóór de coronacrisis die in februari
2020 losbarstte?
‘De coronacrisis heeft maar zeer beperkt impact
op de handel. Natuurlijk was het vorig jaar even
hectisch toen corona in Europa opdook. De koersen gingen in korte tijd scherp omlaag, maar herstelden ook verrassend snel weer. Gelukkig konden wij wel ons werk blijven doen op Beursplein
5, met inachtneming van de bekende maatregelen
zoals anderhalve meter afstand houden.’
Opvallend is dat de VIX, de volatiliteitsindex,
al lang relatief laag noteert, terwijl je als
actieve trader naar beweeglijke koersen en
geanimeerde handel snakt. Hoe verdien je je
geld in periodes dat er weinig beweging in de
koersen zit?
‘Het is soms best lastig als financiële markten weinig volatiliteit vertonen en indices ook dicht bij
huis blijven. Als professioneel daghandelaar ga
je dan op zoek naar kansen elders, bijvoorbeeld
bij individuele aandelen die wel een wat volatieler
koersverloop hebben. Dan kunnen er zowel long
als short posities ingenomen worden.’
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Heb je nog bepaalde voorkeuren waarin je
handelt of beslis je elke ochtend afhankelijk
van waar de actie te vinden is, in welke
instrumenten je handelt?
‘Het nieuws van de dag, en de avond vooraf, bepaalt waar ik in handel. Ik begin ’s ochtends met
het scannen van het relevante marktnieuws: hoe
de beurs in Azië gesloten is, bijvoorbeeld. Daarnaast kijk ik met een schuin oog naar de Amerikaanse futures en bepaal ik welke nieuwsberichten relevant zijn. Dat kan nieuws uit China zijn,
of uit de oliesector bijvoorbeeld. Na het verwerken
van al deze signalen bepaal ik met behulp van
technische analyse mijn handelsstrategie; op welk
niveau stap ik in en op welk niveau sluit ik mijn
positie? En welke stoploss hanteer ik?’

Handelen in futures vinden veel particuliere
beleggers een beetje eng. Als ze die stap
toch willen wagen, wat raad je ze dan aan en
af?
‘Reguliere futures zijn vanwege de grote risico’s
voor de meeste particuliere beleggers niet zo geschikt: de hefboom van een factor 200 is erg hoog.
Daar is echter wel een oplossing voor, in de vorm
van mini- en microfutures waarvan de hefboom
beperkt is tot respectievelijk 25 en 10. Het is een
mooi instrument om met relatief geringe bedragen
je eigen handelsstrategie te toetsen aan de dagelijkse praktijk.’
Naast eigen handel organiseert Better
Options ook bootcamps, waarin beginnende
én meer ervaren beleggers zich professioneel kunnen bekwamen in daytrading. Wat
breng je hen vooral bij?
‘De bootcamp is bedoeld voor mensen die een inkomen ambiëren uit daytrading en biedt hun de
mogelijkheid om vijf intensieve dagen mee te
draaien met professionele handelaren op de beursvloer. Je krijgt een eigen sophisticated trading desk,
intensieve begeleiding van door de wol geverfde
coaches die zelf ook met hun poten in de modder
staan. Wij geven je de handvatten die je nodig hebt
om een succesvol handelaar te worden: alle kneepjes uit het vak komen aan bod.’
De continu stijgende beurzen verleiden
steeds meer beleggers ertoe om hun baan
op te zeggen en zich volledig te richten op
inkomsten uit hun beleggingen. Hoe kijk jij
daar tegenaan?
‘Structureel geld verdienen met een eigen handelsstrategie is niet zo gemakkelijk. Mijn advies
zou zijn om daar heel voorzichtig mee te beginnen,
met kapitaal dat je voor langere tijd kunt missen,
en om veel geduld te hebben. De juiste strategie
ontwikkelen kost heel veel tijd, vergt veel discipline, een passende risicobereidheid en vooral
heel veel aanpassingsvermogen. Werkt een bepaalde strategie niet? Modder dan niet door op de
ingeslagen weg, maar kies een andere strategie.
Het is weinig realistisch om te verwachten dat
je al snel een fatsoenlijk salaris uit daytrading
kunt halen. Dat vergt echt langere tijd en veel ervaring. En het is ook van belang dat je beide kanten van de handel kunt traden: long, maar ook
short. Dat laatste is ook lang niet voor iedereen
het geval.
Tot slot: wat voor eigenschappen heeft een
belegger in jouw optiek nodig om structureel
een goede boterham te kunnen verdienen
met daytrading?
‘Het antwoord op die vraag zit eigenlijk al een
beetje besloten in mijn vorige antwoord. Zaken
als geduld, discipline, aanpassingsvermogen en
een adequate risicobeheersing zijn essentiële eigenschappen voor een succesvolle daghandelaar.’

