HANS VAN DER HELM
Gedreven beleggingsspecialist met
focus op klant, risico en rendement!

PROFIEL
Mijn naam is Hans van der Helm en ik
ben een vakbekwame beleggingsspecialist. Met mijn kwantitatieve handelssystemen ben ik in staat om gemiddeld een hoger rendement te genereren dan de markt. En dit tegen
een lager risico. Mijn motto is: “De
quant is koning.” Door mijn ervaring
als hedge fund eigenaar, mijn risicobeheersing en mijn bewezen beleggingsresultaten geniet mijn klant het
vertrouwen dat hun rendement centraal staat in mijn aanpak.
Bent u benieuwd hoe ik dit voor u of
uw klanten kan doen? Ik deel graag
mijn aanpak met u.

CONTACT
06 - 50 24 35 70
hansvanderhelm@quicknet.nl
Wittenburg 57
2135 BC Hoofddorp
www.hansvanderhelm.com

SPECIALISMEN
Trading en Quantitative Research
Ik heb acht jaar ervaring als professionele optiehandelaar en weet optimaal gebruik te maken van opties en optiestrategieën. Mijn kwantitatieve
handelssystemen zijn in staat om een hoger rendement tegen hetzelfde of
lager risico te genereren dan de markt. Mijn motto is: “De quant is koning.”
• Oprichter eigen hedge fund, waarin twee eigen strategieën werden
gehandeld, gebaseerd op “momentum investing” en “swing trading”.
• Ontwikkelaar van diverse handelssystemen op basis van algoritmen
(o.a. mean reversion, swing trading, momentum en anomalieën).
• Daadwerkelijk gehandeld op de grote Europese en Amerikaanse beurzen in aandelen, opties, futures, valuta en ETF’s. Andere beleggingscategorieën (obligaties en grondstoffen) uitsluitend via ETF’s.
• Bekend met financiële markten: de structuur, de producten, de participanten en rol van de overheid, toezichthouders en centrale banken.
Portfolio en Risk Management
Als market maker, trader en hedge fund manager vijftien jaar ervaring met
portefeuillebeheer en risicomanagement. Bekend met allerlei vormen van
risicofactoren, o.a. op het gebied van volatiliteit, rente, dividend, valuta,
fondsstructuur, short selling, derivaten, dividend en leverage.
• Binnen eigen hedge fund verantwoordelijk voor marketing, sales, trading, fondsbeheer, risicomanagement, onderzoek en compliance.
• Ervaring met “hedged” en “outright” posities binnen portefeuilles, zowel voor klanten als voor eigen risico.
• Bekend met risicomaatstaven als Sharpe- en Sortino-ratio.
• Kennis van Black-Scholes voor waardering van opties en ervaring met
grieken om diverse risico’s van opties in kaart te brengen.
Sales en Consultancy
Gedreven professional met dertien jaar ervaring in sales en consultancy in
de financiële sector. Ik leef mij in in de wensen van de klant en kan deze
inzichten vertalen in succesvolle, op maat gemaakte, proposities. Ik heb
oog voor de klant en hart voor de zaak.
• Verantwoordelijk voor de verkoop van B2B producten via cold calling,
demonstraties, presentaties en consultive selling aan (commodity)
traders, brokers, bankiers, fonds- en vermogensbeheerders.
• Verantwoordelijk voor de succesvolle introducties van een realtime
koersinformatiesysteem en een portfolio managementsysteem.
• Initiëren en coördineren van projecten met als doel de wensen van de
klant om te zetten in functionele ontwerpen.

NEVENACTIVITEITEN

WERKERVARING
mei 2020 - heden

Lions Club Haarlemmermeer
✓ Webmaster

aug 2011 - heden
jan 2018 - sep 2018

Christen-Democratische Volkspartij
(CDVP)
✓ Oprichter
✓ Voorzitter
✓ Webmaster
Lekker Meer
✓ Penningmeester
✓ Webmaster

apr 2010 - mei 2017
sep 2008 - mrt 2010
mrt 2006 - aug 2008
sep 2005 - feb 2006
dec 2003 - aug 2005
jan 2002 - aug 2003
nov 1999 - dec 2001
nov 1997 - okt 1999

TALENKENNIS

Commercieel medewerker binnendienst
Nederlandse Metaalgieterijen B.V.
Oprichter en eigenaar
Quantmania
Hedge Fund Manager
Quantmania Hedge Fund
Key Account Manager
Infront ASA
Senior Account Project Manager Sales
Infront ASA
Sales Manager
Bloomberg L.P.
Valutahandelaar
HAK Options B.V.
Optie-, effecten- en futurehandelaar
Van der Helm Trading & Investments B.V.
Senior Market Maker
Math Options Trading B.V.
Market Maker
TD Bank
Market Maker
KRG Options Trading B.V.

OPLEIDING
Moedertaal
1989 - 1997
1988 - 1989
Goed
1985 - 1988
Goed
1979 - 1985

OVERIG
✓ Geboortedatum: 11 april 1967
✓ Nationaliteit: Nederlandse
✓ In bezit van rijbewijs B

Kwantitatieve Bedrijfseconomie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Wiskunde
Universiteit Utrecht
Studie gevolgd tijdens mijn militaire dienstplicht.
Informatica
Universiteit Utrecht
Propedeutisch examen behaald.
VWO
Christelijk Lyceum Veenendaal
Diploma behaald.

INTERESSANT
•
•
•
•

Schrijver van columns voor IEX (maandelijks bereik van 1,5 miljoen
particuliere beleggers) en blogs op mijn eigen website.
In 2018 spreker 70e HCC Beleggen Symposium en 14e Technische Analysedag van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB).
Handig met social media en WordPress. Websites gebouwd voor o.a.
Anneke van der Helm, Lions Club Haarlemmermeer en Lekker Meer.
Campagneleider CDVP tijdens gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma “Waar je woont,
moet het goed zijn!” betreffende vormgeving en content.

