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1. Eindresultaten Weekendbeleggers 2008
+7,08%, +12,80%, +99,69%
2. Geslaagde Nieuwjaasreceptie 04 januari 2009
Lees het verslag, de (leden)presentaties en bekijk de
foto-impressie
3. WBX nog steeds op 98% short

Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

1. Eindresultaten Weekendbeleggers 2008

In augustus 2007 gaf de WBi met een sluit long signaal een waarschuwing om uit de markt te
gaan. Op dat moment stond 100% van uw belegd vermogen veilig op uw bankaccount.
Vanaf begin 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
hefboom van 4. Dat is zeer veilig gebleken want heel 2008 is geen enkele Turbo uitgestopt.
Dit geldt trouwens ook voor 2007.
De dynamische beleggers die het aandurfden hun hele belegd vermogen te beleggen met
de zelfde lage hefboom van 4 is hebben hun resultaat zien uitkomen op net geen 100%.

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. Geslaagde Nieuwjaarsreceptie 2009
Lees Verslag, de presentaties en bekijk de foto-impressie

Afgelopen zondagmiddag is onder ruime belangstelling de eerste
Nieuwjaarsreceptie van Weekendbeleggers gehouden in Hoogland.
Veel leden en overige belangstellenden, waaronder lezers van deze
nieuwsbrief, waren aanwezig.
Onder het genot van een hapje en een drankje konden de leden
ervaringen met elkaar uitwisselen en werd een interessant
programma gebracht met de volgende sprekers/leden.
Dhr. van Dinther met zijn eigen “Turbocalculator”
Voor zijn presentatie KLIK HIER
Voor zijn Turbocalculator KLIK HIER
Dhr. Kroon
Voor zijn presentatie over “WB ervaringen/resultaten” KLIK HIER
Dhr. Beekman
Voor zijn presentatie “van signaal naar kapitaal” KLIK HIER

Dhr. Groenewoud (Weekendbeleggers)
Voor zijn presentatie KLIK HIER
In zijn presentatie werd teruggeblikt op 2007 en 2008 en
vooruitgekeken naar 2009. Tevens werden de resultaten van de
jaarlijkse ledenenquête besproken. Bovendien werd officieel de
Instructiekaart Turbo voor dummies geïntroduceerd en deze werd
a tevens uitgereikt aan de niet leden.
Afgesloten werd met een champagne toast. Voor Michael
Groenewoud mocht deze receptie nu al het hoogtepunt van het
nieuwe jaar genoemd worden.

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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HOOGLAND, 04 januari 2009.
met champagne toasten op het succesvolle jaar 2008 EN op 2009

&
Gemiddeld per
transactie 3 x zoveel
winst als verlies

WB
Weekendbeleggers
bv
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Weekendbeleggers
index. Speciaal
geselecteerd
fondsenbestand
WBi
Weekendbeleggers
indicator. De
gekleurde pijltjes
indicator in gebruik
bij WB

Onder: De vele aanwezigen luisterden zeer aandachtig naar dhr. van Dinther met
een presentatie over zijn zelf gemaakte Turbocalculator en +25% winst in 2008
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Dhr. Beekman in actie tijdens zijn presentatie “van signaal naar kapitaal”. Op
basis van de signalen van WB heeft hij naast Turbo’s tegelijkertijd ook in opties
gehandeld. Met ongelooflijke positieve rendementen tot gevolg..

Onder: Dhr. Kroon sprak ook al op 01 september 2008 tijdens het
gezamenlijk seminar van WB en ABNAmrobank. Zijn halfjaarcijfers
betroffen toen +6,4%. Aan het eind van 2008 was dit opgelopen tot
+20,4%. Ook besprak hij zijn persoonlijke positieve ervaringen met WB
sinds zijn lidmaatschap vanaf 15-12-2007.

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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3. WBX

De WBX staat nu al vele weken op 98%. De koersen laten over
het algemeen een zijwaartse beweging zien.
Kortom, weinig beweging in de WBX. Als er al wit neutrale
signalen komen, dan kunnen we eindelijk na vele maanden de
positieve posities van dit moment sluiten.
Deze pareltjes verhuizen dan van de ledensite naar de
frontpage.

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis
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