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1. 1e kwartaal 2009 positief afgesloten
Het eerste kwartaal van 2009 is met +10,12% positief afgesloten.
De AEX is in deze periode met 14% gedaald. (een verschil van ruim 24%).
Resultaten Q1 profiel zeer behoudend

Geëxtrapoleerd komt 10,12% in deze periode overeen met 41,07% op jaarbasis.

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn
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Resultaten Q1 profiel offensief Turbo’s

Met +7,64% blijven de Turbo‟s deze keer achter t.o.v. de zeer behoudende portefeuille.
In sep./okt. 2008 is een groot deel van deze posities verzilverd. Het resterende deel heeft
te maken met steeds lagere hefbomen hetgeen ongunstig is voor het rendement. De
wel/niet doorrol problematiek is besproken op het laatste seminar bij ABNAMRO.
Een belangrijk voordeel van de lage hefboom is wel dat de leden nu al vele maanden
rustig slapen in de wetenschap dat wanneer de koersen zullen gaan stijgen er geen
grote verliezen meer kunnen optreden. Rustig slapen?...lastig in geld uit te drukken.

Totaalresultaten profielen:
zeer behoudend : +1,80% (10% beleggen, hefboom 1, 90% sparen)
Standaard
: +1,55% (10% beleggen, hefboom max. 4, 90% sparen)
Offensief
: +7,64% (100% beleggen, hefboom max. 4)

2. Sfeerimpressie seminar bij ABN-Amro nu op videoclip
Het seminar met ABNAmro op 17 maart jl. is onder grote belangstelling op videoclip
vastgelegd. Deze clip geeft een goede sfeerimpressie van het seminar. Erik Mauritz
van ABNAMROmarkets gaf een uitstekende presentatie in de korte tijd (30 min.) die
hem gegund was over de risico‟s en werking van Turbo‟s, hulde Erik! Michael
Groenewoud van Weekendbeleggers gaf vervolgens een anderhalf uur durende
presentatie over het Weekendbeleggers systeem met nadruk op het vermijden van
risico‟s. Tevens lichtte hij toe de nieuw in de WBX opgenomen fondsen van Parijs en
Brussel, evenals „s wereld oudste grondstoffen index Commodity Research Bureau
(CRB). Michael liet zien dat wanneer aandelen structureel zakken de CBR juist stijgt
omdat grondstoffen een andere dynamiek kennen dan aandelen. Wij zijn zeer
vereerd met de vele spontane positieve reacties van de deelnemers (leden en nietleden) aan het eind van het seminar. Al diegenen die hieraan een bijdrage hebben
geleverd worden hiervoor hartelijk bedankt.

videoclip (7 minuten) zien? KLIK HIER
3. WBX 78% short
De WBX is onlangs uitgebreid met een aantal fondsen uit Parijs, Brussel en
Commodities (grondstoffen). Van de op dit moment 50 fondsen staan er 39
(78%) op short, 10 (20%) op neutraal en 1(2%) op long.

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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4. Speciale rubriek voor starters (deze maand de WBi)

WB
Weekendbeleggers
bv

In de legenda staat de WBi voor “Weekendbeleggers
indicator”. De gekleurde pijltjes indicator in gebruik bij WB.

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
TSV
Trend Simulatie
Vermogenscurve

U ziet hier de grafiekafbeelding van de AEX vanaf augustus
2007 t/m 02 april 2009 met daaronder de indicator.
Slechts 2 adviessignalen, de wit en rood gekleurde pijlen van
de WBi hebben de leden behoed voor een daling van -60% in
de periode tussen 10 augustus 2007(500) en 06 maart 2009(200).
Sterker nog, door ook nog in te spelen op een daling sinds het
rode short adviessignaal februari 2008, heeft de belegger die
dat wenste, ook nog ruim winst kunnen maken met
hefboomproducten zoals Turbo‟s of opties.
De AEX staat hier slechts model voor al onze overige 49
fondsen die een soortgelijk patroon hebben laten zien.
Het wachten is op dit moment op een sluit short signaal.
Pas wanneer de indicator weer de 0 lijn passeert ontstaat een
groen long signaal. Dit is het moment (beleggen is timing) om
weer na vele maanden long posities voor de middellange
termijn in te nemen.
Weekendbeleggers voorspellen niet, zij nemen slechts waar.
Maar WAT nemen zij dan waar? De gekleurde adviessignalen
van de WBi ! En op deze signalen wordt gehandeld. Wij
bewaken het systeem voor u, u volgt de adviessignalen. De
gekleurde adviessignalen kunt u wel controleren als u dat wilt.
Volgende maand: De TSV. De Trend Simulatie Vermogenscurve
Eenvoudig, emotievrij en effectief
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5. Vragenuurtje
In deze nieuwe rubriek beantwoorden wij enkele vragen van leden.
Vraag 1
Wat jammer dat de sluit short signalen komen, zonder dat ik althans wist dat er een open short signaal is
afgegeven. Of komt dit doordat deze fondsen eerst onlangs zijn opgenomen in de WBX?
Antwoord WB:
in de ledennieuwsbrief van 20 maart jl. is beschreven dat de nieuw geteste markten Parijs, Brussel en
grondstoffen in totaal 7 nieuwe fondsen heeft opgeleverd. Die fondsen bestaan natuurlijk al vele jaren. De
indicator geeft z’n signalen af op basis van de koersgegevens ook uit het verleden. U heeft dus terecht opgemerkt
dat u niet van het open short signaal had kunnen weten. Het fonds bestond op dat moment nog niet in de WBX.
Vraag 2
Is het mogelijk van de DAX Xetra (I) de koers-, weekendbeleggers-, TSV (weekendbeleggers)grafiek in te zien?
Antwoord WB:
Al sinds 09 mei 2008 is dit de gratis nieuwsbrief tip. Deze wordt sindsdien wekelijks op de frontpage (dus niet op
de ledensite) de DAX realtime bijgehouden inclusief TSV. U vindt deze linksonder van het logo bij Index/Pareltjes.
Tot het sluit shortsignaal hebben ook de niet-leden dan een fonds volledig kunnen volgen. DAX staat inmiddels op
ruime winst.
Vraag 3
Waarom zijn bij de portefeuille overzichten sommige fondsen in zwart en andere in grijs vermeld?
Antwoord WB:
Oude koersen worden in grijs weergegeven, actuele in zwart (het draaidatum moment van de portefeuille)

6. Vernieuwde huisstijl
Het is u misschien niet opgevallen, maar onze nieuwe huisstijl is inmiddels verwerkt in het
kopjes van deze nieuwsbrief (blauwe gedeelte) en is tevens verwerkt aan het eind van de
videoclip. Het oude grijze betonnen gebouw is hiermee verdwenen.

7. Ontwikkelingen
Training
Op dit moment hebben wij nog onvoldoende informatie tot onze beschikking om u volledig
te informeren over de training. Wij zien met belangstelling uit naar de syllabus (leerdoelen en
lesplan) van de trainer. Zodra wij meer weten zullen wij u separaat op de hoogte brengen.
Vernieuwde website.
Met veel enthousiasme wordt door de technici gewerkt aan een nieuwe website. Dat kost
veel tijd en energie, maar de eerste aanblikken zien er fraai uit. Wij zien dit als een enorme
stap vooruit in een verdere professionalisering van Weekendbeleggers.
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