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DayOptions: Semi-Auto Trading
DayOptions start met een nieuwe service, het semi-automatisch traden, hierna te noemen
Semi-Auto Trading.
Het volautomatisch traden in Nederland is niet toegestaan als er geen vermogensbeheerders
vergunning is. Wij willen dit zo dicht mogelijk benaderen en hebben daarom het Semi-Auto
Trading ontwikkeld in samenwerking met Beurssignalen-online en IG.

Werking
Het algosysteem werkt met 4 uniek scripts en genereert signalen op de verschillende indices,
de eigenaar Jack van Hoof zet dat om in concrete trades, vanuit DayOptions wordt er een sms
uitgestuurd naar de leden die zijn geabonneerd op deze service, nadat de leden deze sms
hebben ontvangen kunnen ze deze afwijzen of accepteren, zie voorbeeld.

Afbeelding 1 – Voorbeeld van een bericht

Nadat er op accepteren is gedrukt gaat de order rechtstreeks naar het eigen account bij
IG.Deze is dan te volgen in uw eigen account. U kan deze dus ook zelf aanpassen, maar dat is
niet de intentie van het semi auto traden, maar de mogelijkheid is er dus wel.

Berichtgeving
Vanuit een nieuwe WhatsApp zal DayOptions deze trade gaan monitoren. Deze app is zo
gemaakt dat alleen DayOptions hier aanwijzingen kan geven over de desbetreffende trade.
Dus geen grafieken en opmerkingen, dat is ruis en dat willen we niet op deze app. U kunt
denken aan: “we trekken de SL omhoog naar...”, “We trekken limiet omhoog naar...” “We
pakken op... hier onze winst” of “We sluiten op... de trade en nemen het verlies”, op deze
manier kunnen we elke afzonderlijke trade finetunen.
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Margin

We beginnen deze service met de DAX CFD (€1), elk lid kan bij aanvang van het
abonnementaangeven met hoeveel CFD’s (€1) ze willen volgen, wij houden ca. €1.500 margin
aan per CFD (€1). We moeten ook rekening houden met verliesstrades en het zou jammer zijn
als het systeem niet meer te volgen is omdat er geen margin meer is. Op dit moment houdt
IG een margin aan van tussen de €500 - €600, per CFD. De aantallen van de CFD’s waarmee
te volgen zijn uitsluitend aan te passen voor het begin van de nieuwe maand.

Stoploss

We werken met een vaste stoploss van 150 punten, zodat het risico per trade beperkt is tot
die 150 punten. Ook werken we met een limiet die overigens niet van te voren is bepaald. Erg
belangrijk: Dde stoploss is een gegarandeerde stoploss!

Kosten

Dit abonnement kost €75 op maandbasis en we werken op basis van “no cure no pay”. Pas
nadat er winst is gemaakt hanteren wij een winstfee van 25% (incl. BTW) wat gebaseer dis op
het High Watermark-principe. U betaalt dus alleen over de winst een fee. Is er een verlies
geleden in de desbetreffende maand of eventueel van voorgaande maanden zal eerst dat
verlies moeten worden goedgemaakt voordat er winstfee betaald moet worden. Resultaten
berekenen wij cumulatief.

Facturatie

De resultaten worden in de laatste week van de maand berekend en we sturen dan een
factuur per mail, waarvoor de betalingstermijn vijf werkdagen is, nadat deze betaling is
ontvangen bent u verzekerd van deelname voor de volgende maand. De factuur van het
abonnement ontvangt u circa 1 week voor het aflopen van het abonnement.

CFD-rekening

Wij raden u sterk aan om een aparte CFD-rekening te gebruiken voor DayOptions Semi-Auto
Trading. Als u ook handelt op het gekoppelde account, kan er op een gegeven moment er een
probleem ontstaan met de margin. Tevens is het voor de berekening van de winstfee
makkelijker om alleen de trades te zien die via de sms zijn ingegeven.

Abonnement

Uw abonnement kan afgesloten worden via de DayOptions: Semi-Auto Trading pagina:
https://dayoptions.nl/semi-auto-traden/

Benodigde Rekening (IG Markets)
U heeft een rekening nodig van IG Markets. Deze kunt u openen via de DayOptions: Semi-Auto
Trading pagina: https://dayoptions.nl/semi-auto-traden/
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Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zoals te lezen op: https://dayoptions.nl/algemene-voorwaarden/ zijn van
toepassing op al onze producten. Door het aanvinken van de checkbox bij aanmelding via de
DayOptions Semi-Auto Trading pagina, verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden
en hiermee akkoord te gaan. U handelt in eigen naam en heeft de Algemene Voorwaarden
gelezen en begrepen.
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