
Day Trading Risico Openbare Publicatie 

Deze publicatie wordt aan u verstrekt omwille van het feit dat uw Interactive Brokers (IB) rekening 

zal worden, of al is, bestempeld als een Pattern Day Trader rekening. Zoals vereist in de huidige SEC 

en SRO regels en regelgeving, classificeert IB een rekening die 3 day trades doet in een periode van 5 

dagen (een day trade is een koop en verkoop van hetzelfde aandeel, ETF, aandelen optie of Turbo / 

Sprinter / Booster op dezelfde handelsdag) als Pattern Daytrader. De regelgeving verbiedt IB het om 

een Pattern Day Trader rekening toe te staan transacties te verrichten tenzij de rekening voldoet aan 

de minimum waarde vereisten van $25.000. 

Voordat u zich bezig gaat houden met een day-trading strategie dient u rekening te houden met de 

volgende punten.  In de betekenis van dit bericht betekent een “day-trading strategie” een 

handelsstrategie  gekenmerkt door de reguliere overdracht van intra-dag orders door een klant die 

betrekking hebben op beiden, koop en verkoop transacties, in hetzelfde effect of effecten. 

Day Trading kan extreem riskant zijn.  Day trading is over het algemeen niet geschikt voor iemand 

met beperkte middelen, beperkte investerings- of handelservaring en een lage risico tolerantie. U 

dient er rekening mee te houden al het geld te kunnen verliezen dat u gebruikt voor day trading.  

Met name, zou u geen geld moeten gebruiken om te day traden afkomstig uit pensioen sparen, 

studieleningen, tweede hypotheek, geld voor noodgevallen, spaargelden bedoeld voor dingen als 

opleiding,  aanschaf van een huis of gelden die nodig zijn om uzelf te voorzien in het dagelijks leven. 

Verder toont onderzoek aan dat een investering van minder dan $50.000 de mogelijkheid beperkt 

voor een day trader om winst te maken. Uiteraard zal een investering van $50.000 of meer geen 

enkele garantie geven voor succes. 

Wees voorzichtig voor beweringen over grote winsten uit day traing. Wees voorzichtig met 

advertenties of andere uitspraken die de nadruk leggen op het mogelijke potentieel van grote 

winsten door day trading. Day trading kan ook zorgen voor grote en directe financiële verliezen.  

Day trading vereist kennis van de effectenmarkt. Day trading vereist diepgaande kennis van de 

effectenmarkt, handelstechnieken en strategieën. Wanneer getracht wordt winsten te behalen door 

middel van day trading, moet u de strijd aangaan met professionele, erkende handelaren in dienst 

van effecten bedrijven. U dient ervoor te zorgen dat u beschikt over de noodzakelijke ervaring 

voordat u zich bezig houdt met day trading.  

Day trading vereist kennis van de operaties van een bedrijf. U dient op de hoogte te zijn van  de 

praktijken van een effecten bedrijf, inclusief de operaties van de order uitvoeringssystemen en 

procedures van het bedrijf. Onder bepaalde markt condities kunt u moeilijk of onmogelijk posities 

snel sluiten tegen een redelijke prijs. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de markt voor een 

aandeel plotseling zakt, of de handel is stopgezet omwille van recent nieuws of abnormale 

handelsactiviteiten. Hoe meer volatiliteit in een aandeel, hoe groter de kans dat problemen worden 

ervaren bij uitvoering van een transactie. In aanvulling op normale markt risico’s, kunt u verliezen 

leiden door het falen van systemen.  

Day trading genereert wezenlijke transactiekosten, zelfs wanneer de kosten per transactie laag 

zijn.  Day trading brengt agressieve handel met zich mee en in het algemeen betaalt u 

transactiekosten voor iedere transactie. De totale dagelijkse transactiekosten die  u betaalt voor uw 

transacties worden opgeteld bij uw verliezen of wegen zwaar op uw winsten. Bijvoorbeeld, uitgaande 

van gemiddelde transactiekosten van $16 en een gemiddeld aantal transacties van 29 per dag, zou 

een investeerder een jaarlijkse winst moeten genereren van $11.360 om de transactiekosten eruit te 

kunnen halen.  



Day trading op margin of openingsverkoop (short gaan) kan resulteren in verliezen die groter zijn 

dan uw initiële investering.  Wanneer u handelt met gelden die geleend zijn van een bedrijf of van 

iemand anders, kunt u meer verliezen dan de gelden die u initieel heeft geïnvesteerd. Een daling van 

de waarde van de effecten die u heeft gekocht kan ervoor zorgen dat u bijkomende gelden dient te 

storten om gedwongen verkopen te voorkomen van deze effecten of andere effecten op uw 

rekening. Openingsverkopen (short gaan) als onderdeel van uw day trading strategie kan ook zorgen 

voor buitengewone verliezen omdat u de aandelen mogelijk terug moet kopen aan een erg hoge prijs 

om deze short positie te sluiten.  

Mogelijke Registratie Vereisten. Personen die beleggingsadvies geven aan anderen of effecten 

rekeningen beheren van anderen moeten zich mogelijk registreren als “beleggingsadviseur” onder de 

“Investment Advisors Act of 1940” of als “Broker”of “Dealer” onder de “Securities Exchange Act” van 

1934. Dergelijke activiteiten zetten mogelijk staatsregistratie vereisten in gang.  


