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1. 15 mei a.s. 14e gratis seminar en/of 3e betaalde training “van signaal naar kapitaal”;
2. Resultaten Q1 portefeuilles: behoudend +3,65%, offensief +10,54%;
3. Gezamenlijk seminar WB/RBS succesvol verlopen;
4. WBX 60% long;
5. HEINEKEN Nieuwsbrief september 2009 tip update: +93,50%;
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6. 2 Pareltjes in maart gesloten: ORANGE FUND +18,58% en BRUNEL + 38,96%;
7. Ledenvraag van de maand, dhr. de Waal over de prijsvorming van CRB;
8. Analyse deel 3 ledenenquête 2009;
9. Speciale rubriek voor starters: de selectie van fondsen
1. 15 mei gratis seminar en/of betaalde training “van signaal naar kapitaal”
Voor de 3e keer zal de enthousiaste Weekendbelegger en WB trainer dhr. Anton
Beekman een (betaalde) training geven. Deze zeer gewaardeerde training wordt
vooraf gegaan van een gratis seminar door WB oprichter Michael Groenewoud over
het Weekendbeleggers systeem.
U kunt zich voor beide evenementen separaat opgeven. Locatie Amersfoort.
Inschrijven gratis seminar?
Klik HIER.
Inschrijving betaalde training en leerdoelen. Klik HIER (leden ontvangen korting)

2. Resultaten Q1 2010
Resultaten portefeuille behoudend: + 3,65%,
Resultaten Turboportefeuille
: +10,54%. Klik HIER

3. Gezamenlijk seminar RBS/WB succesvol verlopen
Op 17 maart jl. heeft Weekendbeleggers voor de 3e keer een succesvol gezamenlijk
seminar georganiseerd met en op het hoofdkantoor van RBS (voorheen
ABNAMRObank) te Amsterdam.
Erik Mauritz van RBS Markets heeft op dit seminar de werking en de risico‟s van
Turbo‟s uitgelegd. Michael Groenewoud, oprichter eigenaar van
Weekendbeleggers heeft vervolgens een uitvoerige uitleg gegeven over zijn WB
beleggingsysteem. De avond werd afgesloten onder het genot van een drankje en
een hapje waar leden en nieuwe belangstellenden hun ervaringen konden delen.

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR
WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN

PAGINA 2

4. WBX 60% long

Het groene vlak geeft aan dat van de 52 speciaal geselecteerde fondsen er op dit
moment 31 een longpositie aangeven en 15 een neutrale stand. 6 fondsen geven
een shortsignaal. Door deze taartgrafiek ziet u in een oogopslag hoe de “WB markt”
ervoor staat.

5. HEINEKEN Nieuwsbrief september 2009 tip: +93,50%
Adviezen
in deze
Nieuwsbrief

040909
HEINEKEN
SPL 22
+93,50%
nog in
portefeuille

Op 04 september 2009 is in deze Nieuwsbrief HEINEKEN long getipt. De
onderliggende waarde staat inmiddels op +30,09% winst in een half jaar tijd !
Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat de WBi een sluit long signaal afgeeft,
aanhouden dus.
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U ziet dat de koers zich steeds verder verwijderd van de horizontale rode lijn.
Die lijn presenteert de stoploss van de sprinter. Mocht de koers dit niveau op enig
moment aantippen bent u uw hele inleg in deze positie kwijt.
Tegenover dit risico staat een mooi hefboomrendement.
De van de onderliggende waarde afgeleide SPL 22 staat op dit moment op een
ongerealiseerde winst van +93,50%.
Het moet wel heel vreemd lopen wil dit bij het sluit signaal geen Pareltje worden.

6. 2 Pareltjes in maart gesloten: ORANGE FD +18,58% en BRUNEL +38,96%
In maart zijn het 6e en 7e Pareltje van 2010 gesloten, ORANGE FD en BRUNEL.

AMX +33,79%;
AALBERTS +28,37%
RANDSTAD +79,46%
INBEV +68,85%
BINCK +141,41%
Details zien van alle deze 8 fondsen? Klik HIER

7. Ledenvraag van de maand: Dhr. de Waal
Als slotkoers van de CRB-index onder "sluit long signaal" staat vermeld 275.68. Dat is
echter de koers van 18 maart, die van 19 maart is $ 272.63. Ondanks de daling t.o.v.
27 november 2009 ($ 273.09) betekent dat nog steeds een brutowinst van ruim 10%
vanwege de waardestijging van de dollar.
(red. fondsen met een rendement van >10% worden opgenomen in de Pareltjeslijst).
Antwoord WB:
Dank voor het meedenken. Op vrijdag kregen wij geen koersdata van CRB binnen
vandaar de grijze oude notering (ook al is het 1 dag) terwijl de indicator toch een
signaal gaf. Als er een signaal op donderdag wordt afgegeven, betekent dat
meestal dat deze ook op vrijdag wordt bevestigd.
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De CRB rekenen wij echter uit in euro‟s en niet in dollars. Daarmee komt het
rendement in deze positie lager dan 10% uit en niet hoger dan 10%.

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

PAGINA 4

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR
WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN

PAGINA 5

8. 3e Analyse jaarlijkse ledenenquête
Aan de hand van een aantal korte artikeltjes analyseren wij de resultaten van de
jaarlijkse ledenenquête van oktober 2009.

In de vorige Nieuwsbrief is gekeken naar onze doelgroep. 75% ervaren beleggers
en 14,3% zeer ervaren. Mooie mix van (oud)ondernemers en particulieren.

Het 2e artikel ging over risicoprofielen en de ledenresultaten.
Slechts 22% van de leden kiest voor de door Weekendbeleggers geadviseerde
standaard risicoprofiel. Deze houdt in dat u met slechts 10% van uw belegd
vermogen inlegt met hefboomproducten als bijv. Turbo‟s/Speeders/Sprinters/Opties.
44% kiest dus zelf bewust voor een offensiever profiel. Dat wil zeggen dat zij met >10%
van hun belegd vermogen beleggen met dit soort producten.
Kennelijk heeft 44% van de leden zo veel vertrouwen in het systeem dat zij >10% van
hun belegd vermogen in hefboomproducten inleggen.
Het sinds enige tijd gestarte PERSOONLIJK rendementoverzicht wordt door 60,7%
gewaardeerd. Dit nog relatief lage aantal kan te maken hebben dat nog niet alle
leden een dergelijk overzicht hebben ontvangen. Zij ontvangen deze rapportage
ongeveer 8 weken voor het einde van het abonnement.
In dit deel willen we ingaan op de resultaten over de serviceverlening van WB.
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Maar liefst 96,4% van de leden
geeft aan tevreden te zijn over de dienstverlening van WB. Daar zijn wij natuurlijk zeer
content mee. De meeste (92,%) lezen en waarderen de ledennieuwsbrieven, maar
67,9% leest toch ook nog deze gratis Nieuwsbrief. Bijna 80% van de leden geeft aan
het zelf uitrekenen van de Turbohefboom niet vervelend te vinden. Drie van de vier
leden is op de hoogte van de WB training (turbo‟s en opties) “van signaal naar
kapitaal” waarbij 33,3% heeft aangekondigd deze training in 2010 te willen volgen.
Volgende maand slot over de kernwaarden van de financiële sector
Wilt u de gehele ledenenquête nog eens doorlezen? Klik HIER
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9. Speciale rubriek voor starters: De selectie van fondsen
DE grote kracht van het Weekendbeleggers systeem zit „m in de indicator
EN de daarbij behorende geselecteerde fondsen.
Wanneer we deze indicator “loslaten” op ieder fonds, dan zijn niet alle
resultaten even mooi. Daarom hebben we voor u een selectie gemaakt.
WB
Weekendbeleggers
bv
WBi
Weekendbeleggers
indicator. De
gekleurde pijltjes
indicator in gebruik
bij WB

De fondsen waarbij de indicator slechte (test)resultaten geeft worden
gewoonweg niet opgenomen in het systeem.
Waarom zit bijvoorbeeld de Dow Jones niet in het systeem?
Grafiekvoorbeeld Dow Jones.

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

De Dow Jones zit niet in het WB systeem omdat deze index niet voldoet
aan de strenge criteria.
Het heeft dus bij deze index geen zin om te handelen op de signalen van
de indicator. Een TSV met een grillig verloop zoals bij de Dow Jones hoort
dus niet thuis in de WBX.
Let op, de TSV is slechts een van de criteria om te worden opgenomen in
het systeem.

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