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Nieuwsbrief
1. Resultaten 2010: +1,37% (zeer behoudend) en +12,6% (Turbo);
2. De WB rendementsfilosofie;
3. WBX en Jaar-WBX update;
4. Rendementsgrafieken update;
5. Online seminar Tips 2011 update;

01 januari 2011
Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

6. Grotius college beleggingswedstrijd 2011 van start;
7. Sponsor een hero! Strijd mee tegen Duchenne;

Wij wensen alle belangstellenden van
deze gratis Nieuwsbrief een heel gelukkig
en gezond Nieuw(belegging)jaar.
Op naar de duizend lezers!

1. Resultaten 2010

De zeer behoudende portefeuille heeft over 2010 een resultaat behaald van +1,37%.
De Turboportefeuille heeft over 2010 een resultaat behaald van +12,6%.
De WBi loodst alle leden sinds 2007 met keurig resultaat door de subprimecrisis, de
hypotheekcrisis en de bankencrisis heen.
Nog even alle realtime cijfers (offensief) op een rijtje
2008: +99,69%
2009: +70,55%
2010: +12,16%

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn
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2. De WB rendementsfilosofie
2008 heeft ons geleerd dat de leden op basis van de WB adviezen prima uit de voeten
kunnen met Turbo’s short. Die stijgen immers wanneer de koers daalt; resultaat +100%
door RA gecontroleerd (Turbo)hefboomrendement.
2009 heeft ons geleerd dat het herstel gevolgd na de superdaling uit 2008 weliswaar
moeizaam ging maar toch nog zo’n +70% (Turbo)hefboomrendement heeft opgeleverd.
Op 11 december 2010 heeft Weekendbelegger en WB trainer Anton Beekman tijdens
deze training aangetoond dat hij met de WB signalen +25% rendement over 2010 (t/m
031210) heeft kunnen realiseren (red. de beurs is daarna nog verder gestegen).
Anton heeft tijdens deze training een optiestrategie getoond waarbij door de prijserosie
het rendement naar de belegger toekomt bij een langdurige zijwaartse markt zoals we in
2010 hebben meegemaakt. Door deze training heeft WB ingespeeld op de actualiteit en
op toekomstige zijwaartse bewegingen.
WB promoot deze strategie echter niet standaard vanwege de complexiteit van opties
en de tijd die erin moet worden gestoken. WBérs hebben nu eenmaal minder tijd!
Een beurs gaat maar 3 kanten op, omhoog, omlaag en opzij.
Bij twee van de drie bewegingen (omhoog en omlaag) maakt WB in beginsel
(meer)rendement dan bij een zijwaartse beweging bij ongewijzigde strategie.
Minder winst door de strategie niet te wijzigen bij een langdurig zijwaartse beweging
wordt dan nog steeds ruimschoots gecompenseerd door de andere twee bewegingen.
DAT is de filosofie!

Optie-strategie
Turbo
long

Turbo
short

AEX short strangle
minder geschikt voor WBér
Short strangle gedekt wel geschikt voor WBér
op aandelen

Afbeelding 1 Het WB TOT principe
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3. WBX en Jaar-WBX update

De WBX taartgrafiek geeft over 1 fonds weer hoe de Weekendbeleggers indicator over dat fonds denkt in
termen van long (stijgend), short (dalend) of neutraal (zijwaarts).
De WBX jaargrafiek geeft alle taartgrafieken van alle 59 speciaal geselecteerde fondsen weer over een
bepaalde periode in een staafdiagram.

4. Rendementsgrafieken update
zeer behoudende portefeuille

5. Visie en Tips 2011: +37,5%
Op 23 november jl. is o.a. Michael Groenewoud van Weekendbeleggers uitgenodigd
door De Financiele Telegraaf (DFT) en RBS voor een online seminar Visie en Tips 2011.
De tips van Michael Groenewoud voor de middellange termijn luidde als volgt:
Vier weken later konden de volgend resultaten worden genoteerd.
Koers
Koers
Turbowinst
231110
231210
1. FUGRO koers Turbo long
14,93
23,30
+ 56%
2. AALBERTS koers Turbo long
3,44
5,34
+ 55,2%
3. DAX
koers Turbo long
19,85
23,17
+ 16,7%
Gemiddeld: +37,5% in vier weken tijd (hefboom net onder 4)

De leden hadden deze tips al eerder in de tijd ontvangen en scoren gemiddeld een nog
hoger rendement in deze periode. U kunt dit online seminar terugzien via de site van de
Financiele Telgraaf www.dft.nl en dan zoeken op tabblad seminars/filmpje 23 november.

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten
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6. Grotius college Beleggingswedstrijd van start
Michael Groenewoud van Weekendbeleggers verzorgt op
uitnodiging op 05 januari een lezing voor 120 leerlingen ter
gelegenheid van de 2e kick-off van dezebeleggingswedstrijd.
Het gaat om leerlingen van Havo 4 en 5 en VWO 4,5 en 6.
Als voormalig economieleerling van het Spinozalyceum (VWO)
te Amsterdam vindt Michael Groenewoud dit een geweldig
initiatief van Economieleraar Coert Waaijer.
Wij steunen deze leraar daarom van harte om in een
vroegtijdig stadium mogelijk toekomstige beleggers te wijzen
op de (on)mogelijkheden maar ook de risico’s van het
beleggen.
Hele DFT.nl artikel lezen? Klik HIER

7. Sponsor een hero, strijd mee tegen de ziekte van Duchenne.

Deze Nieuwsbrief gaat nu z’n 4e jaar in. Gezien het stijgend aantal belangstellenden mag ik ervan
uitgaan dat u deze gratis service zeer waardeert.
Ik vraag u nu voor het eerst iets terug te doen en niet voor mijzelf maar voor anderen die hulp
behoeven.
Bij deze roep ik de hele Weekendbeleggers community op het initiatief van teamcaptain J.P.
Lankhorst van “Falkon Bikers te steunen zodat de vier teamleden in september aan de start van
deze helse mountainbiketocht kunnen verschijnen.
Zij rijden 700 km voor kinderen die dat vanwege hun dodelijke spierziekte niet kunnen!
Het moet met uw financiele steun toch mogelijk zijn dat de Weekendbeleggers community die
10.000 euro startgeld= sponsorgeld bij elkaar kan brengen?
Elke bijdrage is goed en wordt zeer gewaardeerd! Bij voorbaat dank.
Hele artikel lezen van J.P. Lankhorst? Klik HIER
Mijn eerste bijdrage voor dit goede doel is inmiddels overgemaakt.
Michael Groenewoud,
oprichter/eigenaar www.weekendbeleggers.nl

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

