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Margin Trading op Binance 

 

Wat is Margin Trading: 

 

Margin-trading is een methode om activa te verhandelen met fondsen die door een derde partij 

worden verstrekt. In vergelijking met reguliere handelsrekeningen bieden margin-accounts traders 

toegang tot grotere sommen kapitaal, waardoor ze hun posities kunnen benutten. In essentie 

versterkt margin-trading de handelsresultaten, zodat traders grotere winsten kunnen maken op 

succesvolle transacties. Deze mogelijkheid om handelsresultaten uit te breiden, maakt margintrading 

vooral populair in markten met lage volatiliteit, met name de internationale forexmarkt. Margin-

trading wordt echter ook gebruikt in aandelen-, grondstoffen- en cryptocurrency-markten. 

In traditionele markten worden de geleende fondsen meestal verstrekt door een 

beleggingsmakelaar. Bij cryptocurrency-trading worden fondsen echter vaak verstrekt door andere 

traders, die rente verdienen op basis van de marktvraag naar margestortingen. Hoewel minder 

gebruikelijk, bieden sommige cryptocurrency-exchanges ook marges aan hun gebruikers. 

Hoe werkt Margin Trading? 

Wanneer een margin trade wordt gestart, moet de trader een percentage van de totale orderwaarde 

vastleggen. Deze initiële investering staat bekend als de marge en hangt nauw samen met het 

concept van leverage. Met andere woorden, margin-trading accounts worden gebruikt om 

hefboomhandel te creëren en de hefboomwerking beschrijft de verhouding tussen geleende 

middelen en de marge. Om bijvoorbeeld een transactie van $ 100.000 te openen met een hefboom 

van 10: 1, moet een handelaar $ 10.000 van zijn kapitaal inzetten. 

 

Natuurlijk bieden verschillende exchanges en -markten verschillende regels en hefboomtarieven. Op 

de aandelenmarkt is bijvoorbeeld 2: 1 een typische ratio, terwijl futurescontracten vaak worden 

verhandeld met een hefboom van 15: 1. Wat Forex-makelaars betreft, worden margehandel vaak 

gebruikt in een verhouding van 50: 1, maar in sommige gevallen worden ook 100: 1 en 200: 1 

gebruikt. Als het gaat om cryptocurrency-markten, variëren de ratio's meestal van 2: 1 tot 100: 1, en 

de handelsgemeenschap gebruikt vaak de ‘x’ terminologie (2x, 5x, 10x, 50x, enzovoort). 

Marginhandel kan worden gebruikt om zowel long- als shortposities te openen. Een longpositie 

weerspiegelt een veronderstelling dat de prijs van het actief zal stijgen, terwijl een shortpositie het 

tegenovergestelde weergeeft. Terwijl de margepositie open is, fungeren de activa van de trader als 

onderpand voor de geleende fondsen. Dit is van cruciaal belang voor traders om te begrijpen, omdat 

de meeste makelaars zich het recht voorbehouden om de verkoop van deze activa te forceren in het 

geval dat de markt zich tegen hun positie beweegt (boven of onder een bepaalde drempel). 

Als een trader bijvoorbeeld een positie met een lange hefboomwerking opent, kunnen marges 

worden aangeroepen wanneer de prijs aanzienlijk daalt. Een margestorting doet zich voor wanneer 

een trader verplicht is om meer geld op zijn margerekening te storten om aan de minimale 

margevereisten te voldoen. Als de trader dit niet doet, worden zijn trades automatisch geliquideerd 

om hun verliezen te dekken. Dit gebeurt meestal wanneer de totale waarde van alle aandelen in een 

margerekening, ook wel de liquidatiemarge genoemd, onder de totale margevereisten van die 

specifieke exchange of broker daalt. 
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Voor-en nadelen 

Het meest voor de hand liggende voordeel van margin-trading is het feit dat het kan leiden tot 

grotere winsten vanwege de grotere relatieve waarde van de handelsposities. Anders dan dat, kan 

margehandel nuttig zijn voor diversificatie, omdat handelaren verschillende posities kunnen openen 

met relatief kleine hoeveelheden investeringskapitaal. Ten slotte kan het hebben van een marge-

account het voor handelaren gemakkelijker maken om snel posities te openen zonder grote sommen 

geld naar hun rekeningen te hoeven verplaatsen. 

Ondanks al zijn voordelen heeft margin-trading het overduidelijke nadeel van toenemende verliezen 

op dezelfde manier als dat het de winst kan vergroten. In tegenstelling tot de reguliere spothandel, 

introduceert margin-trading de mogelijkheid van verliezen die de initiële investering van een 

handelaar overschrijden en wordt daarom als een risicomethode beschouwd. Afhankelijk van de 

hoeveelheid hefboomwerking die een transactie met zich meebrengt, kan zelfs een kleine daling van 

de marktprijs aanzienlijke verliezen voor handelaren veroorzaken. Om deze reden is het belangrijk 

dat beleggers die besluiten om margin-trading te gebruiken, juiste risicobeheerstrategieën hanteren 

en gebruikmaken van risicobeperkende tools, zoals stop-limit orders. 

Margin-Trading in cryptocurrency-markten 

Handelen op marge is inherent risicovoller dan regulier handelen, maar als het gaat om 

cryptocurrencies, zijn de risico's nog groter. Vanwege de hoge volatiliteit, typisch voor deze markten, 

moeten cryptocurrency-margintraders bijzonder voorzichtig zijn. Hoewel hedging- en 

risicobeheerstrategieën van pas kunnen komen, is margin-trading zeker niet geschikt voor beginners. 

De mogelijkheid om grafieken te analyseren, trends te identificeren en entry- en exitpunten te 

bepalen, elimineert niet de risico's van margin-trading, maar het kan wel helpen om beter te 

anticiperen op risico's en effectiever te handelen. Dus voordat gebruikers hun cryptocurrency-

transacties gebruiken, wordt gebruikers aangeraden om eerst een goed begrip van technische 

analyse te ontwikkelen en een uitgebreide ervaring met spothandel te verwerven. 

Margin-funding 

Voor beleggers die niet de risicotolerantie hebben om zelf margin-trading aan te gaan, is er een 

andere manier om te profiteren van de hefboomwerking. Sommige exchanges en bieden een functie 

die bekend staat als margin-funding, waar gebruikers hun geld kunnen inzetten om de margin-

transacties van andere gebruikers te financieren. 

Gewoonlijk volgt het proces specifieke voorwaarden en levert het dynamische rentetarieven op. Als 

een trader de voorwaarden aanvaardt en het aanbod aanneemt, heeft de aanbieder van het fonds 

recht op terugbetaling van de lening met de overeengekomen rente. Hoewel de mechanismen van 

ruil tot ruil kunnen verschillen, zijn de risico's van het verstrekken van marginfondsen relatief laag, 

vanwege het feit dat hefboomposities gedwongen kunnen worden geliquideerd om buitensporige 

verliezen te voorkomen. Marginfunding vereist echter dat gebruikers hun geld in de beurs bewaren. 

Het is dus belangrijk om de risico's in overweging te nemen en te begrijpen hoe de functie werkt. 
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Hoe open je een margin-trading account op Binance 

Nadat je bent ingelogd op je Binance-account, beweeg je je muis naar de rechterbovenhoek en 

beweeg je hem over je profielpictogram. Dit is voor iedereen anders en toont de eerste twee tekens 

van uw e-mailadres. Wanneer de vervolgkeuzelijst wordt geopend, klik je op je e-mail om naar je 

accountdashboard te gaan. 

 

 

 

Je bevind je nu op jouw accountdashboard. Je kunt vanaf deze pagina je rekeningsaldi bekijken. Klik 

onder "Saldogegevens" op "Marge" om te beginnen met het openen van je margin-tradings account 

op Binance. Om een margin-account op Binance te openen, moet je de identiteitsverificatie (KYC) 

hebben voltooid. Het is ook verplicht dat je 2FA inschakelt. 

 

Je zult een opmerking zien over de risico's van margin-trading. Lees deze aandachtig door en klik op 

de knop "Marge openen" als je bereid bent door te gaan. 
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Neem de tijd om de margin account-overeenkomst aandachtig te lezen. Als je de Algemene 

voorwaarden begrijpt en ermee akkoord gaat, vink je het vakje aan en klikt u op "Ik begrijp het". 

 

Na het activeren van je margin-account, kunt je geld overboeken van je normale Binance Wallet naar 

je Margin Trading Wallet. Klik hiervoor op het tabblad "wallet", selecteer "Marge" en klik op de knop 

"transfer" aan de rechterkant van de pagina. 
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Selecteer vervolgens welke munt je wilt overboeken. In dit geval gebruiken we de Binance Coin 

(BNB). 

 



A                                                                                                                                                Margin Traders NL                                                                                                                                                                                                  

www.margintraders.nl Binance Margin Trading  2019 

6 

Voer het bedrag in dat je wilt overboeken van je Exchange-portemonnee naar je margeportefeuille 

en klik op 'transfer bevestigen'. 

 

Na het overboeken van BNB-munten naar je margeportefeuille, kun je die munten als onderpand 

gebruiken om geld te lenen. Je Margin Wallet-saldo bepaalt het bedrag dat je kunt lenen, volgens 

een vaste rente van 3: 1 (3x). Dus als je 1 BTC hebt, kun je er nog 2 lenen. In dit voorbeeld zullen we 

0,02 BTC lenen. 

 

Nadat je de munt hebt geselecteerd, je wilt lenen en het bedrag, klik je op 'Bevestig lenen'. 



A                                                                                                                                                Margin Traders NL                                                                                                                                                                                                  

www.margintraders.nl Binance Margin Trading  2019 

7 

 

Vervolgens wordt je margin-account gecrediteerd met de Bitcoin die je hebt geleend. Je kunt nu de 

geleende fondsen verhandelen met een schuld van 0,02 BTC plus de rentevoet. De rentevoet wordt 

om het uur bijgewerkt. Je kunt de momenteel beschikbare paren en hun tarieven bekijken op de 

pagina Margin Fee. 

Je kunt je huidige marge-accountstatus controleren door naar uw pagina "Wallet-saldo" te gaan en 

het tabblad "Marge" te selecteren. 
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Aan de rechterkant van het scherm zie je je margeniveau, wat je een risiconiveau geeft op basis van 

de geleende fondsen (totale schuld) en de fondsen die je als onderpand op je margerekening houd 

(Account Equity). 

 

Het risiconiveau verandert afhankelijk van de marktbewegingen, dus als de prijzen tegen je 

voorspelling in bewegen, kunnen jouw activa worden geliquideerd. Houd er rekening mee dat in 

geval van liquidatie extra kosten in rekening worden gebracht. 

De formule om het margeniveau te berekenen is: 

Margeniveau = Totale activawaarde / (totale geleende waarde + totale opgebouwde rentewaarde) 

Als je margeniveau daalt naar 1,3, ontvang je een margestorting, wat een herinnering is dat je jouw 

onderpand moet verhogen (door meer geld te storten) of jouw lening moet verminderen (door terug 

te betalen wat je hebt geleend). 
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Als jouw marge daalt naar 1,1, worden je activa automatisch geliquideerd, wat betekent dat Binance 

jouw geld tegen marktprijs verkoopt om de lening terug te betalen. 

Als je jouw geleende geld wilt gebruiken om te handelen, kun je naar de Exchange-pagina gaan, het 

tabblad 'Marge' selecteren en normaal handelen met limit-, markt- en stoplimitorders. 

 

Om jouw schuld terug te betalen, klikt je op de knop "Lenen / terugbetalen" en selecteer je het 

tabblad "Terugbetalen". 

 

Het totale te betalen bedrag is de som van het totale geleende bedrag plus de rentetarieven. Zorg 

ervoor dat je het vereiste saldo hebt voordat je doorgaat. Wanneer je klaar bent, selecteer je de 

munt en het bedrag dat je wilt terugbetalen en klik je op "Bevestiging terugbetaling". Merk op dat je 

rentes eerst worden betaald en dat je alleen dezelfde cryptocurrency kunt gebruiken om de 

terugbetaling te doen. 
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Als je je geld terug wilt verplaatsen van de margeportefeuille naar je normale Binance-portemonnee, 

klikt je op "transfer" en gebruik je de knop tussen de twee portefeuilles om de richting van de 

overdracht te wijzigen. Selecteer vervolgens de munt en het bedrag en klik op "Transfer bevestigen". 
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Je kunt je geld vrij van de ene portemonnee naar de andere verplaatsen, zonder kosten. Maar houd 

er rekening mee dat als je momenteel activa hebt geleend, jouw risiconiveau zal toenemen naarmate 

het geld van je margeportefeuille daalt. Als je risiconiveau te hoog wordt, is er een kans dat je activa 

worden geliquideerd. Zorg er dus voor dat je begrijpt hoe Margin Trading werkt voordat je het 

gebruikt. 

Trading-voorbeeld 

Alice gelooft dat de prijs van BNB zal stijgen, dus wil ze een leveraged longpositie op BNB openen. 

Om dit te doen, maakt ze eerst geld over naar haar Margin Wallet en leent vervolgens BTC. 

Vervolgens gebruikt ze de geleende BTC om BNB te kopen. Als de prijs van BNB stijgt zoals Alice had 

verwacht, kan ze haar activa verkopen en de geleende BTC samen met de bijbehorende rente 

terugbetalen. Elke restant voor die trade zal haar winst vertegenwoordigen. 

Margehandel kan echter zowel de winsten als de verliezen vergroten. Dus als de markt zich beweegt 

tegen de positie van Alice, zullen haar verliezen groter zijn. 

 

Wijzigingen en vergissingen voorbehouden 

 


