START UP &
GEBRUIKERSGIDS

Dit document helpt je met het openen van een Bitmex account en het starten met handelen op
het platform. In het begin kan het best overweldigend zijn want leveraged trading is toch net
weer iets anders als je waarschijnlijk gewend bent van andere exchanges. Na het lezen van
deze guide ben je helemaal voorbereid om succesvol te handelen op Bitmex.
We geven in dit document geen financieel advies, geen technische indicator training en geen
koop adviezen. Het gaat alleen om de uitleg van het Bitmex platform en je vind een hoop
handige tips die je geld, spijt en hoofdpijn zullen besparen.
Je mag dit document overal online delen en zelfs offline als je wilt. Je mag dit document niet
aanpassen, kopiëren of verkopen. In ruil voor deze informatie vragen wij je of je jouw Bitmex
account wil aanmaken met onze link. Wij krijgen dan een klein percentage over de fee die je
toch wel moet betalen en jij krijgt de eerste 6 maanden 10% korting op je trading fees!

Gebruik deze link om te registreren op Bitmex:
https://www.bitmex.com/register/oaYJw1

Begin je net met het handelen en ben je nog onervaren? Ben je onbekend met de risico’s van leveraged
handelen? Wellicht is Bitmex dan (nog) niet de plek voor jou, we raden je aan om je eerst te verdiepen in
het handelen en technische analyse. Daarnaast kan je op het Bitmex testnet oefenen met nep geld. Zie de
recourses op de laatste pagina voor meer info.
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Wat is margin traden eigenlijk?
De meeste mensen noemen het margin traden maar eigenlijk is het leveraged trading. Het principe is
dat je met een bepaalde hoeveelheid BTC (je margin) geld kan lenen om grotere trades te openen en zo
meer winst te maken. Op Bitmex kan je tot 100x leveraged handelen, dus als je 1 BTC in je account
hebt kan je een positie openen tot wel 100 BTC, niet dat we dit aanraden natuurlijk! Als je een positie
op Bitmex opent dan koop of verkoop je niet daadwerkelijk BTC (of altcoins) maar je koopt of
verkoopt een contract. Elk contract is $1 waard. Verwacht je dat de prijs gaat stijgen dan koop je
contracten en dat heet een Long positie, je verkoopt de contracten weer zodra de prijs van BTC
gestegen is. Denk je dat de prijs gaat zakken dan verkoop je contracten en je koopt ze weer als de prijs
gezakt is, dit heet een Short positie.

Voorbeeld: Je koopt (Long) 10 BTC voor $6000 per stuk
Jouw positie is nu 10 BTC x $6000 = 60.000 contracten Long
De prijs stijgt naar $7000, de winst wordt als volgt berekend:
60.000 x 1 x (1/6000 – 1/7000) = 1.4 BTC
Maar wat als de prijs zakt in plaats van stijgt? Naar $5000 bijvoorbeeld:
60.000 x 1 x (1/6000 – 1/5000) = -2 BTC
Vanwege de omgekeerde non-lineaire eigenschap van het contract is het verlies groter
als de winst met een zelfde prijs beweging ($1000 in dit voorbeeld). In de berekening
staat de 1 voor de leverage die je gebruikt. Dus als je een 10x leverage zou gebruiken
dan zou je 14 BTC verdiend hebben of er 20 verloren hebben.
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Uitleg van termen die veel worden gebruikt
We hopen en adviseren dat je al de nodige voorkennis hebt voordat je begint met traden op Bitmex dus
de meeste woorden zullen niet onbekend zijn maar we leggen zet toch even uit. Om geen verwarring te
veroorzaken zullen wij in deze guide de Engelse termen gebruiken.
















Contract: Dit is wat je eigenlijk verhandeld op Bitmex, een contract is gelijk aan $1
Leverage: Je kan geld lenen om te handelen tot 100x van je margin.
Limit order / price: Bij dit order type stel je zelf de prijs in voor het kopen en verkopen van
contracten
Liquidation: Soms gaat een traded andere kant op als je had gedacht en op een bepaald
prijspunt dat word bepaald door je margin, huidige prijs, leverage en aantal contracten in je
positie zal Bitmex automatisch je positie sluiten en dan ben je al je geld kwijt.
Long positie: Je verwacht dat de prijs gaat stijgen dus je koopt contracten om die tegen een
hogere prijs weer te verkopen.
Maker: Als je een positive opent met een limit order dan ben je de Maker. In plaats van een
fee te betalen voor je order KRIJG je juist een fee betaald als Maker.
Margin: Je totale balans op je account of wat je beschikbaar hebt voor een positie
Market order / prijs: Met dit ordertype zal Bitmex je order direct vervullen tegen de best
mogelijke prijs in het orderbook.
Orderbook: Dit is waar alle limit koop en verkoop orders staan opgeslagen tot die vervuld
worden.
Positie: Als je een trade opent (Long of Short) dan noemen we dat een positive
Short positie: Je verwacht dat de prijs gaan zakken dus je verkoopt contracten om ze later
voor een lager bedrag terug te kopen.
Stop Loss: Dit is een verkoop order de je plaatst onder je aankoop prijs (in het geval van een
Long positive) om je positive te sluiten als de trade de verkeerde kant op gaat. Zo zorg je
ervoor dat je niet liquidated raakt. De Stop Loss wordt ook wel de SL of een Stop genoemd.
Taker: Als je een positive opent met een market order dan word je de taker genoemd en
betaal je een fee voor elke koop en verkoop order.
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Limit en Market uitleg
De beste manier om een positive te openen of sluiten is middels een Limit order die in het orderbook
verschijnt. Dit is omdat Bitmex je dan een fee betaald in plaats van dat je moet betalen, hoe dit werkt
wordt later in deze guide duidelijk gemaakt. Als je snel een Long of Short positie wil openen of sluiten
dan kan je dat zeker met een Market order doen, maar weet dat je dan een Taker fee betaalt. Als je een
limit order plaatst en deze wordt direct vervult dan ziet Bitmex dit ook als een Market order en dus
betaal je ook dan de Taker fee. Houd hier dus rekening meer als je een Limit order plaatst die vlak bij
de huidige prijs ligt.

Hier boven zie je hoe het orderbook er uitziet op Bitmex. In het midden zie je dat de huidige prijs
$6336 is en daar boven zie je de verkoop orders (Short) in het rood. Aan de onderkant in het groen
staan de koop orders (Long). Als je een Limit order plaatst moet je er voor zorgen dat je in elk geval
een paar dollar vanaf de huidige prijs zit zodat de order in het orderbook komt en je een fee betaald
krijgt.
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Wat is leverage?
Een van de redenen van de populariteit van Bitmex is vanwege de mogelijkheid om te handelen met
veel meer geld als dat je eigenlijk hebt. Dit noemen ze leveraged traden, in het Nederlands wordt het
een hefboom product genoemd. De uitleg is simpel, je kan tot maximaal 100x van je margin lenen om
een positie te openen. Dus met een margin van 1 BTC kan je tot wel 100 BTC een positie openen. Dit
is alleen van toepassing op het USD BTC contract, voor altcoins gelden andere maximale waardes.
Je kan met een leveraged positie je winsten snel vergroten, maar ook je verliezen! Wanneer je net
begint met deze manier van traden lijkt het zeer lucratief en aanlokkelijk maar let goed op want je
verliezen zijn vaak groter als je winsten als je niet goed oplet. Veel mensen die net beginnen met
leveraged trading verliezen veel of zo niet al hun geld ermee en dat noemen we Liquidated. Als jouw
positie wordt geliquideerd dan zal Bitmex je positie sluiten en je zal een groot deel of zelfs je hele
margin kwijt zijn. Het gebruik van leverage speelt hier ook een grote rol in, hoe hoger de leverage hoe
dichter de liquidation prijs bij je entry prijs ligt.
Een positive met een hoge leverage geeft je maar een kleine ruimte tot de liquidation prijs!

Posities
Je kan per contract type maar 1 positie tegelijk open hebben staan. Als je een Long positie open hebt
en je opent er nog een dan worden deze samengevoegd in 1 positie waarvan de entry prijs het
gemiddelde tussen de eerste en tweede is. Je kan zoveel entry limit orders aanmaken als je wil maar
het zal altijd 1 gemiddelde positie blijven.

Voorbeeld: Je hebt een Long positie met een 5x leverage en een entry prijs van
$7000 met 10.000 contracten.
De prijs zakt en gaat dus tegen je Long positie in maar jij verwacht dat de prijs toch weer
gaat stijgen. Daarom voeg je extra contracten toe voor een lagere prijs, 10.000 contracten
voor $6800 met 5x leverage.
Nu heb je 1 positie die er zo uitziet:
Long positie, 20.000 contracten met 5x leverage en een entry prijs van $6900

Je kan geen Long en Short positie tegelijk open hebben voor hetzelfde contract. Als je een Long open
hebt en je probeert een Short te openen dan word de hoeveelheid contracten van de Short van de Long
afgetrokken. Als de Short meer contracten heeft als de Long dan wordt je Long positie gesloten en
eindig je met een Short positie voor het verschil/

Voorbeeld: Je hebt een Long positive open, 10x leverage voor 10.000 contracten
voor een prijs van $8000. Je verwacht dat de prijs gaat stijgen tot $9000 en dat de prijs
daarna zal zakken. Je plaats dus een Short Limit order op $9000 voor 20.000 contracten
met 5x leverage. Je houd dan een Short positie over van 10.000 contracten.
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Elke keer als je contracten toevoegt aan je positie en je veranderd de leverage dan geld dit direct voor
de hele positie, er is geen gemiddelde leverage. Als je een positie open hebt staan en je past de
leverage aan in je order formulier zonder op koop of verkoop te klikken dan pas je wel je leverage aan!
Let hier dus goed op.

Stop loss
Elke ervaren trader zal je vertellen dat een SL zeel belangrijk is tijdens het handelen. Een goed
geplaatste SL zorgt ervoor dat je nooit meer verlies kan lijden als dat je aan kan en zal er voor zorgen
dat je überhaupt niet geliquideerd zal worden. Als je handelt met leverage dan is een SL van nog
groter belang. Waar je de SL plaatst is onderdeel van jouw eigen trading strategie, wij leggen je uit
hoe je die het beste kan plaatsen en hebben een goeie tip.
Zoals we eerder al vertelde, je krijgt en fee betaald als je een limit order uitvoert dus dat willen we ook
voor onze SL natuurlijk. In het geval van een Long positie moet de limit prijs van je SL boven je stop
prijs zitten om die in het orderbook te plaatsen. Want als die gelijk of lager is als de stop prijs dan
word de order direct uitgevoerd en dan is het een market order. Als de prijs langzaam zakt dan zal
deze ook kort weer even stijgen en dan word de order als limit uitgevoerd. Voor de veiligheid plaats je
onder je stop prijs nog een SL market order voor tijdens een flinke dump.

Voorbeeld: Je hebt een Long positie open voor 10.000 contracten met 5x leverage voor
een prijs van $6000. Je wilt liquidatie vermijden als de prijs zakt in plaats van stijgt dus je
plaats een Stop Loss order met een stop prijs van $5500 en een limit prijs van $5550. Je
zet ook een SL market order op $5455 voor als de limit SL niet vervuld kan worden.
Als de prijs geleidelijk zakt dan zal die ook af en toe weer wat stijgen, dus als de huidige
prijs de stop prijs bereikt dan wordt de limit verkoop order geplaats en als de prijs dan
even stijgt wordt die order vervuld. In het geval van een flinke dump zal dit scenario niet
opgaan en daarom heb je de SL market order geplaatst die sowieso vervuld word. Jouw
positie is nu gesloten en je zal geen verdere verliezen lijden.
Het zelfde principe werkt uiteraard ook voor Short posities!

Je kan een SL te alle tijden aanpassen, dus als jouw trade in de min gaat maar je verwacht toch dat de
prijs weer de geode kant op gaat dan kan je de SL iets verder aanpassen om te zorgen dat je positie
toch niet gesloten wordt.
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Een positie openen
Het zou eigenlijk nooit nodig moeten zijn om een market order te gebruiken (behalve voor een SL).
Want waarom betalen voor een order als je ervoor betaald kan krijgen!? Als je een order wilt openen
ga je naar het Place Order vak in Bitmex

Als je een limit order wilt invoeren dan voer je bij Quantity de hoeveelheid contracten in, 1 contract is
$1 dus dat wordt ook weergegeven in dollars. Hierna vul je de prijs in waarvoor je de order wilt
uitvoeren. Let er op dat dit minimaal een aantal dollar van de huidige prijs vandaan is zodat de order in
het orderbook terecht komt. Hierna stel je de leverage in, als je net begint gebruik dan weinig leverage
om te oefenen.
Als je een positie open hebt staan moet je niet de leverage meer aanpassen want dit heeft direct effect
op je open order! Zorg dat je weet wat je doet dus.
Al deze instellingen zijn gelijk voor een Long of Short positie en als je alles hebt ingesteld klik je o de
groene Long knop of de rode Short knop om je order in het orderbook te plaatsen. Je ziet nu ook je
order verschijnen onder Active Orders.

Er is een handige manier om ervoor te zorgen dat je order altijd als limit order wordt uitgevoerd in
plaats van als market order. Onderaan het Place Order formulier vind je de Post-Only mogelijkheid,
vink deze aan. Als een geplaatste limit order per ongeluk toch als market order verwerkt zou worden
vanwege een te snelle prijs wijziging dan zal de order geannuleerd worden. Nu ben je altijd zeker van
een limit order!
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Een positie sluiten
Als je trade in de groene cijfers gaat en je target is gehaald dan wil je natuurlijk je trade (gedeelteiljk)
sluiten om de winst vast te stellen. Vanzelfsprekend doe je dit met een limit order! Er zijn een aantal
manieren om dit te doen.

Als je kijkt op het Positions tabblad dan zie je daar alle posities die je open hebt staan. Rechts op elke
rij zie je 2 knoppen, een Close en een Market knop, met de Market knop sluit je de positie direct met
een market order. Links van de knoppen is nog een invoerveld, hier kan je de prijs invoeren waarvoor
je de gehele positie wilt sluiten, na het invoeren klik je op Close om de order te plaatsen. Zorg
wederom dat de prijs een aantal dollar van de actuele prijs af ligt om een directe vervulling (en dus
market order) te voorkomen.
Je kan ook het normale order formulier gebruiken om een sluit order te plaatsen. Stel je hebt een Long
positie met 5x leverage met een entry van $5000 voor 10.000 contracten. Om deze te sluiten op
bijvoorbeeld $5500 plaats je een verkoop (Short) order voor 10.000 contracten met 5x leverage op dat
bedrag.
De volgende manier is het plaatsen van een Take Profit Limit order. Dit is eigenlijk het zelfde als een
Stop Loss order maar dan voor het vaststellen van winst in plaats van het voorkomen van verlies. Je
voert het aantal contracten in met de trigger prijs en de Limit prijs en dan voer je de order in met de
Buy of Sell knop. In het geval van een Long positie stel je de Limit prijs een paar dollar hoger in als
de Trigger prijs om ervoor te zorgen dat de order in het orderbook terecht komt.
Als je gebruik maakt van de Post-Only functie dan is het verstandig om net boven de Take Profit Limit
een Take Profit Market te plaatsen voor het geval er een flinke pump is en de Take Profit Limit wordt
gecancelled. Je bent nu in elk geval verzekerd van het sluiten van je positie.

Trailing stop
De Trailing stop is een goede manier om jezelf te verzekeren van winst maar toch de positie open te
houden voor wanneer de prijs toch verder in de goede richting gaat. Je stelt het aantal contracten in en
de Trail Value. Het aantal contracten dat je invoert is gelijk aan de openstaande positie en de Trail
Value is een range onder de hoogst behaalde prijs. Deze range moet je nu zien als een Stop Market
order.
Voorbeeld: Stel je hebt een Long positie open voor 5000 contracten met 25x leverage met een
entry van $6000. De prijs stijgt tot $6500 en je verwacht dat de prijs nog wel eens verder kan
stijgen. Je plaatst een Trailing Stop order voor 5000 contracten met een Trail Value van $50.
Als de prijs nu zakt tot $6450 dan word je positie gesloten. Stijgt de prijs verder naar $6800
dan beweegt deze stop prijs mee naar boven en zal je order gesloten worden als de prijs zakt
tot $6750. De stop prijs zit dus altijd $50 onder de hoogst behaalde prijs.
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Order berekening
Bitmex heeft een handige reken tool voor het helpen plannen van je trade voordat je een positie opent.
Je vind deze reken tool in het Place Order panel rechts boven.

Je kan deze tool gebruiken om te zien hoe winstgevend een trade kan zijn met de setup die je in
gedachte hebt. Je voert het aantal contracten in, de entry prijs, de geplande exit prijs en de leverage.
Gebruik de slider bovenin om te switchen tussen Long en Short posities. De reken tool geeft je info
over de Winst / Verlies in BTC maar ook in percentage. Als je leverage gebruikt dan berekend de tool
ook automatisch de Return on Equity (ROE%)
Let bij het plannen van de trade ook op de liquidation prijs die berekend wordt zodat je ook een juiste
Stop Loss kan plaatsen!
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Liquidation
Niemand houd ervan on geliquideerd te worden. Een slimme trader zal dit ook nooit overkomen want
die heeft een of meerdere Stop Loss orders om dit te voorkomen.
Als je een positie open hebt en die gaat de verkeerde kant op dan komt er een punt dat je niet meer
genoeg margin hebt om de positie open te houden. Bitmex berekend dit bedrag automatisch en dat kan
je terug vinden in het Positions tabblad per positie. Als de prijs richting dit bedrag gaat dan krijg je
automatisch een notificatie (en email) dat je positie bijna geliquideerd gaat worden. Je kan er voor
kiezen om je positie nu handmatig te sluiten of je kan extra margin toevoegen om de liquidatie prijs te
verleggen. Doe je dit niet dan zal Bitmex vanzelf je positie sluiten en dan ben je je totale margin kwijt.

Winsten
Je hebt een positie open en de prijs gaat de goede kant op dus je hebt winst! Als je de Positions tabblad
opent zie je per open positie hoeveel winst / verlies je hebt. Je ziet 2 verschillende winst / verlies
waardes, de Unrealised PNL (Profit en Loss) en de Realised PNL. De Realised PNL is de winst die je
in deze trade al hebt vastgesteld, bijvoorbeeld door het gedeeltelijk sluiten van de positie. De
Unrealised PNL (ROE%) is de winst of verlies dat je nog open hebt staan in deze positie. ROE staat
voor Return on Equity en staat voor de winst of verlies ten opzichte van je margin.

Het Bitmex fee system
Het verdien model van Bitmex is simpel, hun klanten betalen een fee over elke trade die uitgevoerd
wordt, oké.. bijna elke! De fee is een percentage van het totale orderbedrag en word betaald bij elke
koop en verkoop market order. Sommige exchanges rekenen ook een fee voor een deposit of
withdrawel maar dat is bij Bitmex niet het geval.
Zoals we wel eerder in deze guide vertelde, je hoeft niet altijd een fee te betalen voor je trades bij
Bitmex. Om liquiditeit te stimuleren betalen ze voor elke limit order die in het orderbook terecht komt
een fee van 0.025% die aan je balans wordt bijgeschreven, dit geldt voor koop en verkoop orders. Een
order moet wel daadwerkelijk worden uitgevoerd om de fee te ontvangen natuurlijk.

Taker fee: Voor elke market order betaal je een fee van 0.075% over het order bedrag.
Maker fee: Voor elke limit order krijg je 0.025% fee betaald.

Bovenstaande fees gelden voor Bitcoin, de andere coins hebben andere fees. Kijk voor meer
informatie op: https://www.bitmex.com/app/fees

Bitmex test net
Wil je eerst oefenen voordat je met echt geld gaat spelen? Verstandig! Gebruik hiervoor het Bitmex
test net. Maak eenvoudig een account aan met nepgeld waar je mee kunt traden zonder risico. Het test
net werkt verder exact zoals het normale platform.
Meld je hier aan: https://testnet.bitmex.com
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Handige info








Registratie link voor Bitmex
Automatische trading software: Gunbot
Een reken tool voor Bitmex
Telegram groep: Trading Reports (Engels)
TradingView – Een sociaal platform voor charts en technische analyse
Babypips.com – Een handige site om te leren over het handelen
Coinmarketcap.com – Prijs informatie van alle crypto coins en markten.
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