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1. Jaarresultaat gedaald van +29,49% naar +23,76% per jaar;
2. Rendementsgrafiek Turboportefeuille update YTD 2011;
3. Vijf Pareltjes juni en juli: S&P500 +14,64%, VINCI +37,84%;
ORANJEWOUD +10,21%, DL DEELN FD +10,24%,HEIJMANS +86,46%,
4. NIEUW: WB adviseert nu nog concreter;

Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

5. WB exact vier jaar op internet aanwezig;
6. Ingezonden stukken: BINCK rendementsgrafiek 2011;
7. WBX update 70% neutraal, 28% short;

8. 1e gezamenlijk online seminar WB/RBS di. 06 sept. a.s.;
9. Resultaten gratis Nieuwsbrief tips tot heden;
10. De AEX kwartaalgrafiek;
11. Sponsoractie Duchenne Heroes: teller staat op €700.000 euro
--------------------------------------------------------------------------------------

1. Jaarresultaat gedaald van +29,49% naar +23,76% per jaar

Voor de Turboportefeuille is per trade 2000 euro
ingelegd (zonder herinvestering)
Start Turboportefeuille 19 juli 2007 met €30000
2007: 5,5 maanden
2008: 12 maanden
2009: 12 maanden
2010: 12 maanden
2011: 6 maanden
Totaal 47,5 maand = 3,96 jaar
Formule samengestelde interest (rente-op-rente)
30000*(1+23,76%)^3,96 = 69757 (in euro’s)

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn

PAGINA 2

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR
WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN

2. Rendementsgrafiek Turboportefeuille update YTD 2011;

3. Vijf Pareltjes juni en juli :
In de maand juni en juli zijn vijf Pareltjes ontstaan. Pareltjes zijn gesloten posities met meer dan
+10% rendement: S&P500 +14,64%, ORANJEWOUD +10,21%, DL DEELN FD +10,24%, HEIJMANS
+86,46%, VINCI +37,84%. Alle Pareltjes zien sinds de start in 2007? Klik HIER
Wilt u direct na het sluitsignaal op de hoogte gebracht worden van de Pareltjes? Dat kan.
Volg ons dan op TWITTER onder “Weekendtraders”.

4. NIEUW: WB adviseert nu nog concreter
Per 01 juli wordt in de rapportage OPEN POSITES gelijk de unieke ISINCODE meegegeven voor
de risicoprofielgroep “standaard”. Deze code kan rechtstreeks overgenomen worden in het
zoekveld van uw eigen bank/broker. Dit betekent dat de leden de hefboom niet meer zelf
hoeven uit te rekenen m.b.v. de instructiekaart Turbo voor dummies. De leden blijven
uiteraard zelf verantwoordelijk voor het invoeren van hun eigen transacties.

5. WB exact vier jaar als aanwezig op internet.
Sinds 10 juli 2007 is WB realtime aanwezig op internet. Vele financiele (wereld)crises later
kunnen we emotievrij vaststellen dat in deze gehele tijdspanne een (Turbo) resultaat van
+23,76% op jaarbasis is behaald. En dat, we kunnen het niet genoeg benadrukken, met een
minimale inspanning gedurende het weekend.

6 Ingezonden stukken: De BINCK rendementsgrafiek
Een van de leden heeft ons deze
BINCK rendementsontwikkeling
gezonden, waarvoor dank.
Deze belegger laat zijn beslissingen
naast de WB signalen mede afhangen
op basis van de trend van WBX Jaar
staafdiagram (zie punt 6)

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR
WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN

PAGINA 3

7 WBX update, (70% neutraal, 28% 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. 1e gezamenlijk online seminar WB/RBS di. 06 sept. a.s.
Op dinsdagavond 06 september (20:00 uur-21:00 uur)a.s. vindt het allereerste WB/RBS ONLINE
Seminar plaats. Rogier San Giorgi van RBS zal u de basisbeginselen van de Turbo uitleggen.
Michael Groenewoud, oprichter en directeur van Weekendbeleggers zal een presentatie
verzorgen over zijn beleggingssysteem.
U kunt zich voorlopig opgeven via de site van WB. U wordt dan op tijd gewaarschuwd dat u
zich definitief kunt aanmelden vanaf eind augustus/begin september via de site van RBS.
Alvast voorlopig opgeven? Klik HIER

9. Resultaten gratis Nieuwsbrief tips tot heden
Eerder afgegeven tips uit deze Nieuwsbrief waren
Nov 2010
Nov 2010
Nov 2010
Sep 2009
Mei 2008

FUGRO
DAX
AALBERTS
HEINEKEN
DAX

TL41
+ 60,8%
TL4880 + 21,6%
TL13
+ 54,9%
SPL 22 + 66,26%
TS 8050 +130,00%

p.s. in deze rubriek zijn (nog) geen verliesposities te melden.
Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten
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WB
Weekendbeleggers
bv
WBérs
Weekendbeleggers
(leden)

Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief? Dat kan via contact@weekendbeleggers.nl
Uw reacties worden dan mogelijk de volgende Nieuwsbrief geplaatst.

10. De kwartaalgrafiek AEX

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

Aan de hand van de kwartaalgrafiek is goed te zien dat de AEX zich vanaf
oktober 2009 vooral zijwaarts beweegt hetgeen minder gunstig is voor de WB
rendementsontwikkeling.

11. Duchenne Heroes sponsoractie: teller staat op €700.000
De organisatie van Duchenne Heroes heeft ons het volgende meegedeeld.
Door omstandigheden doet het team van Falcon Bikers helaas niet meer mee met
Duchenne Heroes 2011.

KA
Kwantitatieve
analyse

Het door WB gesponsorde bedrag wordt nu overgeheveld naar team Heroes for
Heroes of naar team Nauta. Op 18 juli jl. stond de teller op €700.000, wat een
geweldig resultaat!

TSV
Trend Simulatie
Vermogenscurve

Wij wensen uiteraard alle teams succes met hun voorbereiding om van 11 t/m 17
september 700 km te fietsen op een mountainbike in 7 dagen door 4 landen met
maar 1 doel: kinderen met deze slopende spierziekte een betere kans op
overleven te geven. Voor meer informatie zie www.duchenneheroes.nl
WB stelt zich ten doel elk jaar 1 goed doel te sponsoren.

WB nu ook op sociale netwerken te volgen
Voor LinkedIn zoek op Michael Groenewoud
Voor Twitter zoek op Weekendtraders

Klik HIER
Klik HIER

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER
Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

