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1. Live seminar Iron Condor groot succes

Het door Weekendbeleggers georganiseerde live seminar 14 maart jl. op het hoofdkantoor
van RBS te Amsterdam is een groot succes geworden. Het thema viel duidelijk in de duidelijk
smaak gezien de vele positieve reacties na het seminar.
Enthousiaste sprekers op dit seminar waren: Erik Mauritz (RBS), Jim Tehupuring (RBS), Joost van
der Laan (iron.condor.nl) en Michael Groenewoud (Weekendbeleggers).
De videoclip met sfeerimpressie (10 min.) is inmiddels gereed en zal binnenkort op diverse
websites te zien zijn. Daarnaast zullen de presentaties van Joost van der Laan en Michael
Groenewoud worden hergebruikt voor instructiedoeleinden op de websites.
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2. WB op all time high met Turbo-portefeuille
Op 14 maart 2013 heeft Weekendbeleggers haar eigen record verbroken en stond de
Turboportefeuille op een stand van €87.319. Inmiddels is de portefeuille als gevolg van
koerscorrecties gedaald naar €83.475 (stand 29 maart 2013)

3. WB op hoogste niveau Optie-portefeuille
Op 15 maart 2013 heeft Weekendbeleggers een hoogste stand bereikt van €5575.
Deze voor WB nieuwe aanvullende strategie heeft nog geen enkele keer verlies opgeleverd
sinds de start in april 2012 met AEX maandopties.

4. Resultaat 1e kwartaal 2013
De behoudende portefeuille A is gestegen van €153.134 naar €157.137
De behoudende portefeuille B is gestegen van €261.184 naar €262.286
De behoudende portefeuille totaal is gestegen van €414.318 naar €419.423 (+1,2%)
De Optieportefeuille is gestegen van € 4.907 naar € 5.545 (+13,0%)
De Turboportefeuille is gestegen van €72.873 naar €83.475 (+14,5%)

WB Turboportefeuille versus AEX

Amersfoort:

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend
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5. Lees de nieuwste blogs van deze maand
Heeft u onze nieuwe blogservicer op www.weekendbeleggen.nl als eens bekeken?
Deze maand zijn verschenen:
-24 maart 2013 Financiere L’Odet en Wendel opgenomen in WBX.
-17 maart 2013 Live seminar Iron Condor optiestrategie 14 maart groot succes.
-07 maart 2013 Turboportefeuille op all time high.

6. Update januari Nieuwsbrief tip: RANDSTAD +36,72%

Op 21-12-2012 heeft de indicator een open long signaal afgegeven voor RANDSTAD,
slotkoers 27,40. De afgeleide Turbo betreft de TL RANDSTAD 19.6. Wij hebben deze
aangeschaft op een koers van 9,72 en bijgekocht onder het motto “let your winners run” op
een koers van 10,28. Dat is een rendement van +36,72%.
Klik op deze link voor de actuele Turbo-koers
Alle in deze Nieuwsbrief afgegeven tips zijn geëindigd in een Pareltje. Pareltjes zijn
gerealiseerde rendementen van meer dan 10% bij sluiting van de positie.
Wilt u eerder op de hoogte gehouden worden over Pareltjes, tips en beëindiging van
posities? Volg ons dan op @Weekendtraders Klik Twitter
Eerder afgegeven tips uit deze Nieuwsbrief waren:
Jan 2012
Nov 2010
Nov 2010
Nov 2010
Sep 2009
Mei 2008

AB INBEV
FUGRO
DAX
AALBERTS
HEINEKEN
DAX

TL 35.4
TL 41
TL 4880
TL 13
SPL 22
TS 8050

+133,89%
+ 60,8%
+ 21,60%
+ 54,90%
+ 66,26%
+130,00%

Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten
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7. Update WBX (53% long, 40% neutraal en 4% short)

De WBX-taartgrafiek geeft over 57 speciaal geselecteerde fondsen weer hoe de Weekendbeleggers indicator over
deze fondsen denkt in termen van long (stijgend), short (dalend) of neutraal (zijwaarts) over de laatste week.

De WBX-staafdiagram geeft aansluitend alle WBX taartgrafieken weer over een bepaalde periode

8. Like Weekend Beleggers op Facebook
Wij verzenden deze Nieuwsbrief nu al voor het 6e jaargang, geheel gratis.
Bent u tevreden over deze Nieuwsbrief service?
Like ons dan via de volgende link Weekend Beleggers op Facebook! Bedankt daarvoor.
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WB
Weekendbeleggers bv

Online Seminar volgen?
Open de hyperlink www.weekendbeleggers.nl tabblad Online Seminar en volg de
instructies.

WBérs
Weekendbeleggers
(leden)
WBi
Weekendbeleggers
indicator. De gekleurde
pijltjes indicator in
gebruik bij WB
WBX
Weekendbeleggers
index. Speciaal
geselecteerd
fondsenbestand
Hitrate
Percentage goede
adviesignalen
Long open/sluit
Positie die profiteert
van een stijging
Short open/sluit
Positie die profiteert
van een daling
KA
Kwantitatieve analyse

WB ook op social media te volgen
Voor LinkedIn zoek op Michael Groenewoud

Klik LinkedIn

Voor Twitter zoek op

Klik Twitter

@Weekendtraders

Like Weekend Beleggers op Facebook
Vrienden worden met Weekend Beleggers op Facebook

TSV
Trend Simulatie
Vermogenscurve

Agenda/ontwikkelingen: te Amersfoort

Schrijf nu gratis in voor dit seminar over de strategie bij
stijging en daling

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER
WORD LID

WORD WEEKENDBELEGGER KLIK HIER
Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief?
Dat kan viawijze
contact@weekendbeleggers.nl
Op risicomijdende
succesvol beleggen in stijgende & dalende markten
Uw reacties worden dan mogelijk de volgende Nieuwsbrief geplaatst.

