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1. UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Graag nodigen wij u uit om onze Nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 04
januari 2009 van 15:00-17:00 uur in de regio Amersfoort bij te wonen. Deze
bijeenkomst staat in het teken van de positieve resultaten van 2008 en hoe
deze zijn behaald. Natuurlijk werpen wij ook een blik op het nieuwe jaar.
Maar liefst 3 enthousiaste leden delen samen met u hun ervaringen,
resultaten en kennis van WB met als doel de resultaten van alle WB leden
samen verder te verbeteren.
Sprekers
K. Nieuwendijk vertelt u over zijn WB ervaringen in zijn eerste beleggingsjaar.
J. Kroon (van deze ervaren belegger wilt u natuurlijk graag weten of zijn
resultaten sinds zijn presentatie bij ABNAmro op 01 sept. jl. is verbeterd?
A. Beekman heeft in 2008 met WB ultieme beleggingsresultaten behaald
door een strategie met opties en turbo‟s voor u uitgelegd in zijn presentatie
“van signaal naar kapitaal”.
Michael Groenewoud (Weekendbeleggers) zal de bijeenkomst openen en
een terugblik werpen op het eerste volledige WB jaar. Ook worden de
resultaten van de ledenenquête en de plannen voor 2009 gepresenteerd. Er
is ruime gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje
beleggerservaringen met elkaar uit te wisselen. Voor belangstellenden in WB
een mooie kans kennis te maken met WB, de WB-leden, de WB analyse, de
WB beleggingsmethoden en de uitstekende WB beleggingsresultaten.
U wordt van harte uitgenodigd samen met de WB leden te toasten op een
goed beleggingsjaar 2009! U kunt zich HIER inschrijven. (details volgen)
2. Resultaten DAX Turbo short mei tip: +141,81% (per 0112)
In de nieuwsbrief van 09 mei bent u uitgenodigd een keertje mee te doen
met een van onze WBi adviessignalen. Het betrof de Duitse DAX.
U kunt het koersverloop van de DAX TS 8050 realtime HIER volgen en
controleren op de officiële ABN-Amro site. U vindt er de grafiek en overige
gegevens.(u kunt met uw muis over de grafiek bewegen om de prijsstijging
vanaf 09 mei „08 te kunnen volgen).
WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn
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Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem

3. Safe your profits, yes you can!
Miljarden zijn dit jaar op de beurzen verdampt. Hebben al deze
beleggers dan geen veiligheden ingebouwd in hun beleggingssysteem? Als ze al een systeem hebben?
Weekendbeleggers profiteren van een aantal veiligheden. We
bespreken er vandaag drie, het voorkomen van verlies, de
gemaximaliseerde hefboom en het gespreid beleggen per trade.
Veiligheid 1 (het voorkomen van verlies)
Verlies voorkomen bij dalende koersen leidt tot outperforming op
termijn. We maken gebruik van de al eerder besproken kwantitatieve
analyse en de daaraan gerelateerde geavanceerde indicator. Dit is
niet zomaar een indicator. Over 22 jaar koershistorie (backward and
forward testing) is vastgesteld dat deze indicator het in 3 van de 4
gevallen bij het rechte eind heeft. Tevens rendeert het systeem nu
ruim 2 jaar realtime waarvan ieder kwartaal met een positief
rendement. Dat is al een veilig idee to start with.
Veiligheid 2 (maximale hefboom)
Het profiel behoudend maakt geen gebruik van enig hefboomeffect
van derivaten als opties, turbo‟s speeders etc. Deze groep loopt dus
in ieder geval bijzonder weinig risico en accepteert daarmee een
bescheiden rendement. De profielen standaard (10% van het belegd
vermogen) en offensief (100% van het belegd vermogen) maken
gebruik van een hefboom van maximaal 4. Als we ons realiseren dat
er hefbomen van 20 bestaan (zeer onveilig), dan geeft dit enige
indicatie. De leden zijn met dit middellange termijn systeem in
combinatie met een hefboom van 4 nog nooit uitgestopt. That‟s
great.
Veiligheid 3 (gespreid beleggen per trade)
Als u handelt op de signalen, dan leggen de “beginners” niet meer in
dan 4% van hun belegd vermogen per trade. De “gevorderden”
leggen maximaal 8% in. Uw belegd vermogen wordt dus, ook in de
tijd gezien, gespreid ingelegd. Spread your risks.
Veilig beleggen, yes you can!

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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4. Hoe kan het dat Weekendbeleggers winst hebben gemaakt?
Gemiddeld 3 x zoveel
winsttransacties als
verliestransacties
&
Gemiddeld per
transactie 3 x zoveel
winst als verlies
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Deze AEX afbeelding staat model voor alle 47 fondsen van de
WBX. Al deze fondsen hebben een min of meer soortgelijk
patroon gevolgd.
Na het sluit long signaal op 10-08-07 (laatste witte pijl) staat uw
geld veilig op uw eigen bankaccount.
Vervolgens is vanaf het open short signaal (laatste rode pijl) begin
2008 geprofiteerd van een daling van de markt door het kopen
van Turbo shorts.
Met een veilige hefboom van maximaal 4 gecombineerd met
moneymanagement, is niet alleen verlies voorkomen, maar is zelfs
winst gemaakt. Dat wil zeggen wanneer de leden zich strikt aan
de signaaladviezen hebben gehouden.
(Alle adviezen 2007 en 2008 staan ter controle op de ledensite).
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5. Gratis seminar zaterdag 13 december te Amersfoort
U kunt zich HIER INSCHRIJVEN voor het gratis
SEMINAR zaterdag 13 december a.s. te Amersfoort

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis

Nog niet ingeschreven? Klik bij INSCHRIJVEN

Eenvoudig, emotievrij en effectief

