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1. Gezamenlijk seminar op hoofdkantoor ABN Amro dinsdag 17 maart a.s.

Op dinsdag 17 maart van 19.00 tot 22.00 wordt wederom een gezamenlijk seminar
georganiseerd door WB op het hoofdkantoor van ABN Amro te A’dam (zuid-as).
Voorlopig programma:
19:00-19.30 Ontvangst met koffie
19.30-20.30 Presentatie Erik Mauritz van ABN Amro markets
Erik Mauritz zal deze keer spreken over de belangrijkste fouten die beleggers maken tijdens het
invullen van het Turborijbewijs en hoe u na deze presentatie uw kansen vergroot bij het thuis
behalen van dit Turborijbewijs. Na deze uitleg hebben Turbo’s voor u geen geheimen meer.
20.30-21.30 Presentatie Michael Groenewoud van Weekendbeleggers
Michael zal spreken over de praktische invulling van zijn systeem, de officiële introductie van
de Weekendbeleggers signalen calculator (nieuw), het doorrollen van Turbo’s en de uitslag
van de testresultaten van o.a. Euronext Parijs/Brussel en grondstoffen.
21.30-22.00 Napraten met andere beleggers onder het genot van een drankje en een hapje
Gratis parkeren (eerste 50 aanmelders zijn daarvan in ieder geval verzekerd)

Routebeschrijving hoofdkantoor KLIK HIER.
Nu alvast inschrijven voor dit seminar? KLIK HIER.
Dan wordt u vanzelf op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR WEEKENDBELEGGERS
BELANGSTELLENDEN
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Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem

2. DAX mei 2008 Turbo tip +139,77%

Bron: www.abnamromarkets.nl

In de Nieuwsbrief van 09 mei 2008 heeft u deze Turbotip ontvangen.
Op 09 mei is deze Turbo short (inspelen op een daling door een open short signaal)
aangekocht voor de prijs van €13,06.
Op 04 februari 2009 stond deze Turbo €39,25 (biedprijs) genoteerd.
Dat is een rendement van maar liefst +139,77%. U kunt de koersontwikkeling van de
DAX wekelijks volgen op onze homepage tot het sluit short signaal.
Wij tonen hierbij aan dat het Weekendbeleggers systeem een middellange termijn
strategie is.
WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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3. WBX 94% short
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De WBX heeft de 100% shortsignalen net niet
gehaald en daalt nu zeer langzaam naar 94% short.
Dat betekent letterlijk dat 45 fondsen van de 47 nog
steeds op short staan ondanks een tradingrange
(zijwaartse beweging) van de beurs.
De koersen van de WBX laten de afgelopen weken
over het algemeen een zijwaartse beweging zien.
Als er binnenkort al wit neutrale signalen komen, dan
kunnen eindelijk na vele maanden de vele
winstgevende posities van dit moment gesloten
worden. Ik geef u in herinnering dat reeds ¾ van de
winst uit 2008 is verzilverd door onze
moneymanagement adviezen. Dat is nu al
maanden een zeer rustgevende gedachte.
Deze “pareltjes” verhuizen bij ruime winst van de
ledensite naar de frontpage (links van het logo).
Voorbeelden zien van pareltjes? KLIK HIER.

4. Ledenenquête op herhaling + financiële waarden (nieuw)
In de vorige Nieuwsbrief is de uitslag hiervan helaas niet goed leesbaar
geweest, vandaar dat wij deze nogmaals publiceren.
Ledenenquête 2008. KLIK HIER
Enquête financiële waarden 2008 KLIK HIER
Dit laatste enquêteformulier is ingevuld tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 04
januari jl. door de vele aanwezige leden.
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5. Turboportefeuille positief beoordeeld door registeraccountant
met AFM controlebevoegdheid

Voor de bijlage: KLIK HIER

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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6. Finale resultaten 2008 naar boven bijgesteld

In de vorige Nieuwsbrief heeft WB zich tekort gedaan op de
spaarrente. Dit zijn dus de definitieve cijfers 2008.
In augustus 2007 gaf de WBi met een sluit long signaal een
waarschuwing om uit de markt te gaan. Vanaf dat moment stond
100% van uw belegd vermogen veilig op uw eigen bankaccount.
Vanaf begin januari 2008 is ingespeeld op een daling van de markt.
Voor het profiel zeer behoudend is dit uitgevoerd met slechts 10% van
uw totale belegd vermogen. Dat geldt ook voor het profiel standaard.
Het enige verschil is dat deze 10% is ingezet met een maximale
(Turbo)hefboom van 4. Dat is veilig gebleken want heel 2008 is geen
enkele Turbopositie uitgestopt. (dit geldt overigens ook voor 2007).
De offensieve beleggers die het aandurfden hun hele belegd
vermogen te beleggen met dezelfde lage hefboom van 4 hebben hun
rendement zien uitkomen op +99,69%.
En dat laatste cijfer is nu juist gecontroleerd door de
registeraccountant (zie vorige alinea).
Deze Turboportefeuille 2008 heeft een hitrate behaald van maar liefst
86% (= 86% goed afgegeven adviezen..)
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