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1. Gezamenlijk seminar woensdag 17 maart 2010 met en op
hoofdkantoor Royal Bank of Scotland te Amsterdam
Het eerstvolgend seminar vindt plaats te Amsterdam op het hoofdkantoor van RBS
(voormalig ABN-AMRObank) te Amsterdam (zuid-as) op woensdag 17 maart a.s. in
de avonduren. Belangstellenden kunnen parkeren in de parkeergarage van RBS.
1e deel (19:00-20:00)
Het eerste deel van dit speciale gezamenlijke seminar is bedoeld voor ERVAREN
beleggers die meer willen weten over de combinatie Turbo’s die zijn gerelateerd
aan futures. Dit eerste deel is ONGESCHIKT voor startende beleggers.
2e deel (20:00-22:00)
Het 2e deel van dit seminar is speciaal gericht op ALLE belangstellenden, beginners
en ervaren beleggers, voor Turbo basis informatie en het WB beleggingssysteem.
Tot slot nog even napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
Wil u inschrijven voor 1e deel ? Klik dan HIER en schrijf in onder Turbo/futures ervaren
belegger. Adres en Routekaart vindt u op de site.
Wil u inschrijven voor 2e deel ? Klik dan HIER en schrijf in onder Turbo BASIS en WB
systeem. Adres en Routekaart vindt u op de site
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2. Nieuwsbrief Januari 2010 op herhaling
Door onderhoudswerkzaamheden aan ons serverpark zijn helaas enkele
hyperlinks van de Nieuwsbrief januari niet meer te lezen.
De hyperlinks hebben wij daarom opnieuw aangebracht.
3.
-WB verslaat sinds start oktober 2007 AEX met +273%;
-Resultaat Turboportefeuille 2009: +70%;
-Stierenmarkt van kracht verklaard (WBX 70% long);
-WB trainer Anton Beekman presenteert tijdens training uitzonderlijk
resultaat: +212%
-Uitslag jaarlijkse ledenenquête 2009 bekend, vrijwel 100% tevredenheid
over WB dienstverlening
Dus voor wie de nieuwsbrief januari nog wil lezen? KLIK HIER

4. WBX op 77% long

Het groene vlak geeft aan dat van de 52 speciaal geselecteerde fondsen er
op dit moment 40 een longpositie aangeven. Doordat de WBX > 50% long
staat EN inmiddels alle 12 internationale indices eveneens op long staat, mag
met recht gesproken worden van een (WBX) stierenmarkt.
Weekendbeleggers spelen dan in op een stijging van de markt op
middellange termijn.
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4. HEINEKEN september 2009 tip: +63,29%

Op 161107 geeft de WBi een sluit long signaal op een koers van 45. Op 070308 geeft
de WBi een open short signaal op een koers van 36,65. Op 200309 geeft de WBi een
sluit short signaal op een koers van 20,15. Op 040909 geeft de WBi een open long
signaal op een koers van 29,20. Transactiehistorietabel HEINEKEN over deze periode

Resultaat met hefboom sinds ons advies op 40909 in deze Nieuwsbrief +63,29%
(op jaarbasis +155,14%). Foto: HEI SPL 22 koersontwikkeling
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5. 1e Pareltje 2010 een feit, BINCK TL 6 +141,41%
Na 19 Pareltjes in 2009 is het eerste Pareltje een feit. Een sluit long signaal voor
BINCK heeft geresulteerd in een gerealiseerde winst van +141,41% sinds 10 juli
2009 (in ongeveer 6 maanden). Details zien van BINCK? Klik HIER
6. Volatiliteit als paniekmeter
Naast winstnemers zijn er ook beleggers die gelijk in paniek raken wanneer het
eventjes iets minder gaat op de beurs. Sommigen verkopen dan blind hun aandelen
en dat heeft op zich een drukkend effect op de beurs. De winstnemers en de
paniekzaaiers hebben dan beide waarschijnlijk niet gekeken naar de WBX of de VLT.
De VLT? Naast onze gebruikelijke WBX taartgrafiek is er namelijk nog een handig
hulpmiddel om te bepalen hoe de beurs ervoor staat. Dat inzicht wordt gegeven
door de indicator VLT. De volatiliteit VLT geeft aan de beweeglijkheid van de beurs
of onderliggend aandeel/index. Dit komt er kort gezegd op neer dat bij een hoge
volatiliteit er sprake is van paniek op de beurs (bij dalende koersen) en bij een lage
volatiliteit is er eigenlijk niks aan de hand. Gezonde correcties tijdens opgaande EN
neergaande bewegingen zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Dat is een
gegeven. En deze correcties vinden ook gewoon plaats bij een lage volatiliteit. We
zien op dit moment bij de AEX een VLT van 14,88 op dagbasis (over 22 dagen
gemiddeld). Als we deze 14,88 afzetten tegen de paniek in oktober/november 2008
met een volatiliteit van 88, dan geeft dat aan hoe we op dit moment tegen de
beurs aan moeten kijken.
Conclusie: Er is dus helemaal geen reden voor de winstnemers om nu al winst te
nemen dan wel voor de paniekzaaiers om op dit moment (delen van) hun
portefeuille te gaan verkopen. Weekendbeleggers kijken naar de WBX, maar een
bevestiging van de VLT is nooit weg natuurlijk.

AEX daggrafiek VLT (22)

Bron: Wallstreet Pro
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7. 1e Analyse jaarlijkse ledenenquête

Aan de hand van een aantal korte artikeltjes zullen wij een analyse uitvoeren op de
resultaten van de jaarlijkse ledenenquête 2009.

Ten eerste kijken wij naar de leeftijd van onze doelgroep, deze blijkt gemiddeld 56,8
jaar te zijn. Globaal zijn dat voor 1/3 oud- en huidige ondernemers en voor 2/3
overige particulieren. Een belangrijk gegeven is dat 75% aangeeft een ervaren
belegger te zijn en geeft 14,3% aan een zeer ervaren belegger te zijn.
Kennelijk weet de groep van ervaren en zeer ervaren beleggers de dienstverlening
van WB te waarderen gezien het feit dat vrijwel 100% van alle leden heeft
aangegeven tevreden te zijn over onze dienstverlening. Met zo’n uitslag zijn wij
uiteraard zeer tevreden.

Ook aardig is om te constateren dat inmiddels 25% van de leden aangeeft ervaring
te hebben met kwantitatieve analyse. Dat was vorig jaar een behoorlijk stuk minder.

De doorslaggevende reden om lid te worden van WB is de effectiviteit van het
systeem, gevolgd door eenvoud (advies) en de emotievrije indicator.

Volgende keer het risicoprofiel en de resultaten van de deelnemers.

Gehele ledenenquête nog eens doorlezen? Klik HIER

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet
ingeschreven? Klik HIER
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8 Speciale rubriek voor starters: Abonnementsinformatie
Het Weekendbeleggers-systeem geeft u aan- en verkoopsignalen (ook bij
daling van de beurs) over 52 speciaal geselecteerde voornamelijk
Amsterdamse fondsen.

WB
Weekendbeleggers
bv

Op vrijdagavond krijgt u een mail met het signaal dat u op de
afgeschermde site de signalen van de Weekendbeleggers-strategie van
die week kunt bekijken. Voor het afgeschermd gedeelte heeft u een
inlogcode nodig.

WBi
Weekendbeleggers
indicator. De
gekleurde pijltjes
indicator in gebruik
bij WB

De persoonlijke inlogcode krijgt u wanneer u besluit lid te worden en het
bestelproces is afgerond. Vervolgens legt u uw order in bij uw eigen bank
in het weekend. De order wordt in beginsel maandagochtend
uitgevoerd. De rest van de week hoeft u niets te doen, want
weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend. WB bewaakt het
systeem.

WBX
Weekendbeleggers
index. Speciaal
geselecteerd
fondsenbestand

Aandelen
34 fondsen (hiervan kunt u met 20 fondsen op risicomijdende wijze
inspelen op een stijging en/of daling middels een hefboomproduct
wanneer u dat wenst). Wij laten u zien hoe dat moet.

Hitrate
Percentage goede
adviesignalen

Beleggingsfondsen
8 fondsen (hiervan kunt u met 3 fondsen op risicomijdende wijze inspelen
op een stijging met een hefboomproduct wanneer u dat wenst. Wij laten
u zien hoe dat moet.

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

Indexen
12 (internationale) indexen: AEX, AMX, BEL20 (Brussel), CAC 40 (Parijs),
DAX XETRA (Frankfurt), DJSTOXX50, S&P500 en FTSE100, CRB (internationale
grondstof index), IBEX35 (Madrid), SMI (Zurich), NIKKEI (Japan)
met deze 12 indexen kunt u op risicomijdende wijze inspelen op een
stijging en/of daling d.m.v. een hefboomproduct. Het kan, het hoeft dus
niet. Wij laten u EXACT zien hoe dat moet tijdens seminars of trainingen.
Keuze abonnementen
halfjaarabonnement: €183,19 excl. (218,00 (incl. 19% btw)
jaarabonnement : €314,29 excl. (374,00 (incl. 19% btw)
Noot: prijzen zijn voor 2010 niet verhoogd !
Wilt u ook Weekendbelegger worden? Klik HIER

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

