
 

CRUCELL is op 16-05-08 gesloten met een sluit short signaal.  Op 

slotkoersbasis is een winst gerealiseerd van ruim 27%. Met de turbo is een 

winst gerealiseerd van 75,80%.  

 

ORDINA is gesloten op 23-05-08 met een mooie winst van 21,62% (zonder 

hefboomeffect)! 

 

Daarmee verhuizen deze fondsen van de afgeschermde ledensite naar 

de frontpage www.weekendbeleggers.nl (Index/Pareltjes links van logo).  

 Nog meer pareltjes zien? Lees meer   

 

 

    

 

CRUCELL en ORDINA gesloten met winst 

  

Marktvisie WBX 

 
 

Het aantal shortposities is als gevolg van de stijging op de beurs de 

afgelopen periode gedaald van 80% naar 59%. Sinds augustus 2007 zijn 

weekendbeleggers met 90% van het belegd vermogen uit de markt. Zij  

beleggen op dit moment met 10% van het belegd vermogen. Vooral 

short gericht. Op deze wijze worden weekendbeleggers veilig door 

deze volatiele beurs geleid. 
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PAGINA 2 
GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR WEEKENDBELEGGERS 

BELANGSTELLENDEN 

 

 

Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem 

 

 
 
Op vrijdag 09 mei geeft de WBi een open shortsignaal voor de DAX. Wij bewaken dat 

voor u. U speelt dan in op een daling van dit fonds. Het feit dat de WBi sinds 1992 een 

hitrate heeft opgeleverd van >75% moet vertrouwen geven. U legt uw order in bij uw 

eigen bank in het weekend. Dit betekent niet dat de DAX gelijk maandag gaat 

dalen. Dit komt omdat het WB systeem een methode is voor de middellange termijn.  

Korte termijn uptrends kunnen altijd voorkomen. Dit fenomeen laten we onder zien bij 

het kopje “De stijgende wig in de DAX”. Meer lezen over hitrate? Lees meer  

 

De stijgende wig in de DAX 

 
 

Wallstreet Pro 
 

Onze strategie is gebaseerd op het handelen op de pijltjes van de WBi. En heel soms 

wilt u een bevestiging zien uit de technische analyse. U neemt ter rechterzijde van de 

grafiek een stijgende wig waar. Dat is een voortzettingpatroon, neerwaarts gericht 

wel te verstaan. Technisch analisten verwachten dus dat de wig uiteindelijk 

neerwaarts wordt doorbroken. Gecombineerd met het signaal van de indicator 

versterkt dat het vertrouwen. Altijd voorzichtig inleggen, want gemiddeld 25% van de 

WB signalen resulteren in verlies. Voor een grotere afbeelding van de DAX: Lees meer 

 

Transactiehistorietabel DAX 
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PAGINA 3 GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN 

Beurstrends 

 
 

De reden dat analisten elkaar regelmatig (schijnbaar) tegenspreken is omdat u vaak 

niet weet welke belegginghorizon deze analist inneemt. Als u goed kijkt naar de 

afbeelding dan ziet u dat de rode lijn de korte termijn trend vertegenwoordigt en de 

blauwe lijn de middellange termijn trend. Blijft over de groene lange termijn trend.  

 

Weekendbeleggers beleggen op middellange termijn. Dit kan betekenen dat soms 

de rode lijn stijgend is terwijl de blauwe lijn neerwaarts is gericht. Dit is dus de reden 

dat de korte termijn analist zal roepen "we stijgen" en de middellange termijn analist 

zal roepen "we dalen". En beiden hebben gelijk of beiden hebben ongelijk bij een 

tegengestelde koersbeweging. Merk op de relatie met de stijgende wig. 
 

Wist u dat? 
 U wekelijks een index (ditmaal de DAX) GRATIS kunt volgen? Lees meer 

 Elke maand onze rendementsgrafiek wordt bijgewerkt? Lees meer 

 

Komende activiteiten.  

 

De professionele activiteiten van het nog jonge bedrijf Weekendbeleggers bv is ook 

ABN-AMRO bank niet ontgaan.  

 

 

 

 

Er zijn plannen voor een gezamenlijk seminar verzorgd door Michael 

Groenewoud directeur WB en Arjen de Blecourt van het Turboteam van ABN- 

AMRO. Dit seminar zal waarschijnlijk in september plaatsvinden op het 

hoofdkantoor van ABN-AMRO te Amsterdam. U bent daarom van harte 

uitgenodigd voor deze unieke gelegenheid. Tijdens dit seminar zal Arjen de 

Blecourt de werking van de Turbo uitleggen.  

 

Effect zien van hefboomproducten op basis van onze signalen? Lees meer 

 

Wij wachten op een plandatum. Meer informatie volgt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TELL A FRIEND: Wilt u ook INSCHRIJVEN voor deze gratis nieuwsbrief? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=45
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=&nav=&cmd=
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=111
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=115

