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Nieuwsbrief
In dit nummer:
1. Halfjaarresultaten 2009 positief;
2. Topresultaat 2009 Anton Beekman (WB trainer) +58,7%
3. Bekent AEX eindelijk kleur?;
4. WBX 94% neutraal;

02 augustus 2009
Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

5. Nieuwe service: persoonlijke WB overzichten;
6. Website Weekendbeleggers na exact 2 jaar wederom “LIVE”;
7. Speciale rubriek voor starters, deze maand de hitrate;
8. Ledenvraag van de maand;
9. Komende activiteiten

1. Halfjaarresultaten 2009 positief
Profiel behoudend: +1,04%
Profiel standaard : +1,69%
Profiel offensief
: +1,16%
Tradingrange (zijwaartse beweging)
Het WB systeem rendeert bij een daling OF stijging van de markt op middellange
termijn, niet of nauwelijks bij een zijwaartse beweging (zie grafiekafbeelding AEX
blauwe gedeelte). Dat is inherent aan dit trendvolgend systeem.
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Het oogmerk is hierbij dat de winsten uit opgaande en neergaande markten (meer
dan) voldoende zijn om de resultaten ten tijde van een trading range op te kunnen
vangen. En dat is ook precies wat er is gebeurd.
Het papieren100% rendement op 31 december 2008 (het is dan nog maar een foto
op het eind van het jaar!) is tijdens deze tradingrange omgezet in daadwerkelijk
positief afgesloten rendementen. (zie hiervoor de WB pareltjeslijst KLIK HIER).
De al wat langer aan WB verbonden leden genieten dus eigenlijk nu nog na van het
mooie rendement uit 2008. De jongste leden hebben daarentegen lange tijd geen
of weinig signalen ontvangen. Hun geduld werd tijdens de trading range duidelijk op
de proef gesteld. Sinds maart 2009 zijn er “maar” 3 nieuwe signalen verschenen.
Echter dan blijkt opeens dat ook hun geduld is beloond.
Lees maar eens hoe WB trainer Anton Beekman in de volgende rubriek deze 3
signalen uit 2009 heeft toegepast.

2. Topresultaat 2009 Anton Beekman (WB trainer) +58,7%
WB trainer Anton Beekman presenteert in onderstaande tabel Turbo’s
gecombineerd met Opties op basis van de adviezen van Weekendbeleggers
(standdatum 31-07-09).

Wilt u de hele ledennieuwsbrief van 31-07-09 over de training “van signaal naar
kapitaal” lezen? Klik HIER

3. Bekent AEX eindelijk kleur?
Bovenstaande grafiekafbeelding uit rubriek 1 betreft de AEX van augustus 2007 t/m
30 juli 2009. De zijwaartse beweging is keurig in blauw in beeld gebracht. Aug. 2007
gaf de WBi ons een waarschuwing weg te blijven uit de aandelenmarkt gevolgd
door een shortsignaal in feb. 2008 om met een hefboom te profiteren van de daling.
Met Turbo shorts of opties kon u met een hefboom profiteren van zo’n daling. Daar is
in mei (witte pijl) 2009 plots een einde aan gekomen.
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Sinds enige weken lijkt het erop dat de AEX uit deze trading range is gekomen en
naar boven toe kleur bekent. Enkele door ons gesignaleerde fondsen staan in deze
korte periode op ruime winst (zie rubriek 2). Echter hogere koersen, dunne handel,
niet breed gedragen!
Al met al is de AEX is op dit moment in z’n oude neerwaartse trend terechtgekomen.
Wanneer de AEX daar uitkomt, pas dan wordt echt kleur bekend!

4. WBX 94% neutraal

Van de 51 fondsen uit de WBX zijn er op dit moment 3 long, 48 neutraal en 0 short.

5. Nieuw service: persoonlijke WB overzichten
Leden ontvangen na 5 maanden of na 11 maanden (afhankelijk van het gekozen
abonnement) persoonlijke WB overzichten.
Wat houdt dat eigenlijk in een persoonlijk overzicht?
U ontvangt vanaf het moment dat u lid bent geworden de volgende overzichten:
- uw persoonlijke open posities van dat moment ;
- uw persoonlijk (Turbo) rendementsoverzicht;
- uw persoonlijke hitrate (zie rubriek 7)
Wij hopen van harte dat de leden met deze overzichten de toch al unieke
dienstverlening van Weekendbeleggers verder weten te waarderen.
Wij kunnen echter op dit moment niet geheel overzien hoeveel capaciteit dit in de
toekomst mogelijk gaat beslaan.
Daarom zijn wij voorzichtig gestart met een proefperiode.
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6. Website www. Weekendbeleggers.nl na exact 2 jaar wederom “LIVE”
Exact 2 jaar nadat Weekendbeleggers op internet van start is gegaan, is de website
op 11 juli 2009 wederom “live” gegaan. Vele maanden van voorbereiding zijn
hieraan vooraf gegaan. Een dag na het live gaan mochten wij de eerste positieve
reacties ontvangen. Hieronder volgen enige verzamelde reacties van enkele
Weekendbeleggers.
Dhr. Keulen: "Ziet er mooi uit. Gefeliciteerd..!"
Dhr. Roth: "Mooie site sterk verbeterd, proficiat aan de makers en voor de
gebruikers"
Dhr. Litz: "Ik wil u hierbij complimenteren met de nieuwe frisse website.
Ondanks het feit dat het om de informatie gaat is website echt van deze tijd".
Dhr. Nuisker: "Gefliciteerd met de nieuwe site, ziet er fris en rustig uit. Je vindt
ook sneller wat je zoekt zo."
Dhr. Woldhek: "Gefeliciteerd Michael. Ziet er prima uit deze nieuwe site!"
Dhr. van Tongeren:"Hartelijk gefeliciteerd met de nieuwe website. Het ziet er
mooi en strak uit".
Dhr. Schoonebeek: En gefeliciteerd met nieuwe website. Ziet er prima uit!
Dhr. van der Ent: Allereerst mijn gelukwensen met de nieuwe outlook van de
WB-website. Ziet er prima uit. Ik heb er nog steeds plezier in dat ik mij bij WB
heb aangesloten. De onderkoelde WB-adviezen geven mij een prettig gevoel
van degelijkheid.
Dhr. Huismans: De nieuwe website ziet er prachtig en professioneel uit,
proficiat !!

Wat is er voor belangstellenden gewijzigd?
1. Een overzichtelijk design;
2. Alle interactieve formulieren aan de tabbladen bovenzijde
3. Geen afleidende bewegende zaken als wereldbolletjes en
scrollteksten;
Wat is er voor de leden gewijzigd?
1. Een overzichtelijk design;
2. Alle interactieve formulieren aan de tabbladen bovenzijde;
3. Duidelijke structuur menulinkerzijde voor wekelijkse updates, de
maandupdates en de periodieke updates (de opzet wijst nu voor
zich zonder nieuwe leden hier iedere keer op te moeten wijzen);
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7. Speciale rubriek voor starters (deze maand de hitrate);

Met de hitrate wordt bedoeld het percentage goed afgegeven
adviezen over een bepaalde periode.
WB
Weekendbeleggers
bv
WBi
Weekendbeleggers
indicator. De
gekleurde pijltjes
indicator in gebruik
bij WB
WBX
Weekendbeleggers
index. Speciaal
geselecteerd
fondsenbestand
Hitrate
Percentage goede
adviesignalen

De WBi heeft een gemiddelde hitrate berekend van 74% over 22 jaar
koershistorie (deels testing). Dit is een ongekend hoog percentage.
Alle (Turbo)posities over 2008 zijn begin 2009 met goedkeuring
gecontroleerd door een registeraccountant.
In de volgende tabel ziet u de statistische gegevens van de Turbo
portefeuille vanaf 01 januari 2008 t/m 31 juli 2009.
49/(49+9)*100=85% hitrate (gerealiseerd).

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

Het aantal winsttransacties overstijgt het aantal verliestransacties en
tegelijkertijd is het gemiddeld resultaat van de winstposities groter
dan die van de verliesposities.
Volgende keer in deze rubriek: de verbeterde signalencalculator.

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis

Inschrijven? Klik bij INSCHRIJVEN
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8. Ledenvraag van de maand
Als ik in het weekend een order wil opgeven bij mijn bank , doe ik dan
bestens of limiet? Als ik bestens doe, dan zegt Alex dat ik na beursopening
moet doen. Als ik limiet doe kan het nu wel (geloof ik) maar dan moet ik een
waarde er in zetten waarvoor ik ga kopen. Welke dan? Kunt u enige indicatie
geven?
Antwoord WB: Dat is correct, in het weekend kunt u alleen limietorders
opgeven. En dat is ook logisch want de beurs is gesloten, daarom zijn bestens
orders niet mogelijk.
U zult dus zelf een limietprijs moeten bepalen tegen welke prijs U bereid bent
te kopen op maandagochtend.
Enige indicatie is wel mogelijk. Ga in beginsel uit van de laatst afgegeven
(vrijdag) laatprijs Voor die prijs mocht het
aandeel/indice/beleggingsfonds/turbo/optie kennelijk op vrijdag nog weg.
Als uw limietorder maandagochtend onverhoopt niet wordt uitgevoerd, dan
kunt u uw order nog altijd maandag bestens opgeven (wordt door WB niet
geadviseerd).
Weekendbeleggers die maandag geen tijd hebben kunnen dat later ,
desnoods het volgend weekend, nogmaals proberen. Omdat het een
middellang termijn systeem is (6 weken tot 9 maanden in positie), maakt een
dagje of weekje meer of minder meestal niet zoveel uit.

9. Komende activiteiten
Seminar (gratis)
Het eerstvolgend seminar zal op 05 september te Amersfoort plaatsvinden.
Wilt u zich inschrijven? Klik dan HIER
Training (tegen vergoeding)
De eerstvolgende training zal op 12 december te Amersfoort plaatsvinden.
Wilt u zich inschrijven? Klik dan HIER
Vakantieperiode
Vorige maand is geen Nieuwsbrief verschenen i.v.m. de vakantieperiode en
de drukke werkzaamheden a.g.v de nieuwe website.
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