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1.

Nieuwsbrief
In dit speciale jubileum nummer:

12 juli 2008

1. WB portefeuille “standaard” verslaat AEX in 2008 met 23%;
2. WB portefeuille “TURBO” behaalt 32% rendement in 2008;
3. Hitrate 81%!;
4. DAX tip uit vorige nieuwsbrief met stip op nummer 1,
rendement 45,09% met laag risico;
5. Marktvisie WBX met 61% nog steeds short gericht;

Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

6. Gezamenlijk seminar met ABNAMRO op 01 september;
7. Aanbiedingen i.v.m. 1 jarig jubileum voor nieuwe leden en
bestaande leden;
8. 1 JARIG JUBILEUM Weekendbeleggers bv;
9. Wist u dat?

WB “standaard” verslaat AEX in 2008 met ruim 23%
Een risicomijdende weekendbelegger die belegt zonder hefboomproducten (zoals opties
en/of Turbo’s en/of speeders) start op 28-12-2007 met een belegd vermogen van
€ 240995. Na 6 maanden staat deze belegger op € 244871.
Een niet-weekendbelegger start op 28-12-2007 eveneens met € 240995 (buy and hold).
Na 6 maanden staat deze belegger op € 189345. Een verschil van maar liefst € 55526.
In percentages: -17,4 % (AEX) + WB “standaard” (+5,71%)= een totaal verschil van ruim 23 %
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Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem

WB “TURBO” behaalt 32 % rendement in 2008
Gemiddeld 3 x zoveel
winsttransacties als
verliestransacties
&
Gemiddeld per
transactie 3 x zoveel
winst als verlies

Wallstreet Pro
Van oorsprong is het WB systeem niet gericht op het puur en alleen handelen
met hefboomproducten. Het WB systeem maakt het echter wel mogelijk met
hefboomproducten te handelen voor die leden die dat wensen. De door ons
ingenomen derivaten zijn echter met een lage (=veilige) hefboom van 4
ingenomen. Dat betekent weinig risico maar het blijft risico.
Alle ingenomen posities zijn shortposities en renderen dus tijdens een daling.

WB
Weekendbeleggers bv
WBX
Weekendbeleggers
index. Speciaal
geselecteerd
fondsenbestand
WBi
Weekendbeleggers
indicator. De
gekleurde pijltjes
indicator in gebruik bij
WB
Hitrate
Percentage goede
adviesignalen
Long open/sluit
Inspelen op stijging
Short open/sluit
Inspelen op daling
KA
Kwantitatieve analyse

Hitrate 81%!
De hitrate betreft het percentage goede adviessignalen. In dit geval
over de periode 01 januari 2008 - 30 juni 2008. Van de totaal 17
geadviseerde adviessignalen zijn er maar liefst 14 met winst geëindigd.
Dat is 81%. Of anders gezegd, 4 van de 5 adviessignalen zaten goed.
En dat is zelfs boven ons gebruikelijk gemiddelde van de afgelopen 22
jaar (gemiddeld 74%).

DAX tip met stip op nr. 1 met 45%
rendement binnen 1 maand.
In de vorige nieuwsbrief nr. 5 van 01 juni bent u uitgenodigd om een
keertje gratis mee te liften met ons beleggingssysteem. Dit betrof de
DAX aangevuld met een stijgende wig afbeelding (belangrijk
voortzettingspatroon neerwaarts gericht). Zoals u ziet in bovenstaande
TURBO-tabel staat de toen ingenomen DAX transactie inmiddels on
top (rend/jr) met 45,09 % winst en dat in 1 maand tijd…!
Ook deze positie is met een lage (= veilig) hefboom ingenomen van 4.
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Aanbieding i.v.m. 1 jarig jubileum
Voor nieuwe leden (tijdelijk in de maanden juli en augustus 2008)
Bij een halfjaarabonnement ontvangt u 8 maanden onze adviessignalen
Bij een jaarabonnement ontvangt u 15 maanden onze adviessignalen.
LID WORDEN? Klik dan HIER
Voor vaste leden (permanente regeling NIEUW!)
Wanneer u als bestaand lid een nieuw lid aanbrengt dan ontvangt u beide 2 maanden
extra signaaladviezen bij het afsluiten van een halfjaarcontract c.q. 3 maanden extra
signaaladviezen bij het afsluiten van een jaarcontract.

Marktvisie WBX met 61% nog steeds short gericht
WBX
0; 0%

18; 39%

28;
61%

groen (long)
wit (neutraal)
rood (short)

Wallstreet Pro
Van ons fondsenbestand (WBX) welke op dit moment bestaat uit 46
Amsterdamse fondsen geeft op dit moment 61% een shortpositie aan.
39% geeft een neutrale positie aan.
Geen enkel fonds geeft op dit moment een (groen) koopsignaal.

Gezamenlijk seminar 01 september
De professionele activiteiten van het nog jonge bedrijf
Weekendbeleggers bv is ook ABN-AMRO bank niet ontgaan.

Op maandagavond 01 september 2008 zal een gezamenlijk seminar
worden verzorgd door Michael Groenewoud directeur WB en Arjen de
Blecourt van het Turboteam van ABN-AMRO. Dit seminar zal plaatsvinden op
het hoofdkantoor van ABN-AMRO te Amsterdam. U bent van harte
uitgenodigd voor deze unieke gelegenheid.
Tijdens dit seminar zal Arjen de Blecourt de werking van de Turbo uitleggen.
Een enthousiaste weekendbelegger, lid sinds december vorig jaar, heeft
aangeboden te zullen spreken.
Michael Groenewoud geeft uitleg over zijn weekendbeleggers systeem.

GAARNE HIER INSCHRIJVEN
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Jubileum 1 jarig bestaan Weekendbeleggers bv
medio

2006

22 september 2006
05 februari
12 juli
27 oktober
02 november
24 februari
14 mei

2007
2007
2007
2007
2008
2008

Technisch analist Michael Groenewoud “ontdekt” de
WBI;
realtime inzet systeem na uitvoerige
testperiode over 20 jaar koershistorie;
oprichting Weekendbeleggers bv;
lancering website;
eerste gratis seminar;
eerste ledennieuwsbrief;
eerste gratis nieuwsbrief voor belangstellenden;
WB presenteert zich steeds meer als een kwantitatief
analyse systeem

Al sinds de start is een stijgende belangstelling waar te nemen, nationaal
maar ook internationaal.

Wist u dat?
U wekelijks een index (ditmaal de DAX) GRATIS kunt volgen? Lees meer
De rendementsgrafiek ook op de frontpage maandelijks wordt bijgewerkt?
Lees meer
Onze merknaam internationaal is geregistreerd?
Wanneer u de Nieuwsbrief juni niet ontvangen heeft u kunt mailen naar
contact@weekendbeleggers.nl om alsnog deze nieuwsbrief te ontvangen?
Er ook nog pareltjes bestaan?
www.weekendbeleggers.nl

Alle PARELTJES zien? Lees meer

Komende activiteiten.
Het systeem wordt twee maal per jaar getest. Heidens karwei maar
noodzakelijk. Dit kan een wijziging betekenen in het fondsenbestand.
Misschien zit straks uw favoriete fonds er wel tussen?

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis
Nog niet ingeschreven? Klik bij INSCHRIJVEN

