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1. WB Stierenmarkt naar neutraal;
2. Blik op 15 internationale beurzen;
3. WBX 61% neutraal;
4. In mei 3 Pareltjes 2010 toegevoegd ASML +78,68%, PHILIPS +129,90%
en ROBECO +56,50%

Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

5. WBX uitgebreid met 4 fondsen;
6. BINCK na het sluit long signaal van januari;
7. Speciale rubriek voor starters: De rendementsgrafiek;
8. Anton Beekman presenteert tijdens gehouden training zijn keuzes.
1. WB stierenmarkt naar neutraal
Sinds begin mei is het marktbeeld drastisch gewijzigd. Doordat de WBX voor de
longposities onder de 50% is uitgekomen en van de 15 internationale indexen er
11 neutrale posities aangeven is de term “bullmarkt” niet langer meer
gerechtvaardigd. De WBi heeft reeds voor vele posities uit de portefeuille sluit
longsignalen afgegeven.

2. WBX 61% neutraal

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn
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Het groene vlak geeft aan dat van de 58 speciaal geselecteerde fondsen er op dit
moment 17 een longpositie aangeven en 35 een neutrale stand. 6 fondsen geven
een shortsignaal.
Door deze taartgrafiek ziet u in een oogopslag hoe de “WB markt” ervoor staat.

3. Blik op 15 internationale indexen

WBi

AEX

Amsterdam

long

AMX

Amsterdam/the Netherlands

neutraal

BEL20

Brussel/Belgium

neutraal

CAC 40

Parijs/France

neutraal

DAX XETRA

Frankfurt/Germany

long

DJSTOXX50

Europa/Europe

neutraal

S&P500

Verenigde Staten van Amerika/US of America long

FTSE100

Londen/United Kingdom

neutraal

CRB

Grondstoffen/Commodities Index

neutraal

IBEX35

Madrid Spanje/Spain

neutraal

SMI

Zurich Zwitserland/Switserland

neutraal

NIKKEI225

Tokio Japan/Japan

long

ISR TEL-AVIV25 Index

Tel Aviv Israel

neutraal

TURKEY TITANS20

Instanbul Turkije/Turkey

neutraal

HANG SENG

Tokio China/China

neutraal

4. In mei 3 Pareltjes 2010 aan lijst toegevoegd
ASML +78,68%, PHILIPS +129,90% en ROBECO +56,50%
Pareltjes nummer 9 t/m 11 voor 2010 !
Details zien? Klik HIER

5. WBX uitgebreid met 4 fondsen
De WBX is in mei uitgebreid met de Turkey TITANS20 (zeg maar de Turkse AEX), de
HANG SENG (China), Commerzbank en Siemens, beide Duitsland.
Hiermee bestaat de WBX uit 58 fondsen, waaronder 15 internationale indexen.
In het WB systeem worden alleen aandelen, beleggingsfondsen of indexen
opgenomen die voldoen aan de criteria van Weekendbeleggers.
Alle fondsen uit de WBX zijn te verkrijgen via Euronext Amsterdam.

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend
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6.BINCK na het sluit long signaal van januari

BINCK was het 1e Pareltje van 2010 met een hefboomrendement van +141,41%.
Het sluit long signaal kwam op 22-01-10 op een koers van 12,78.
Vandaag 31-05-10 eindigt dit fonds op een koers van 10,15. Dat is verschil op punten
van 2,63 ofwel een verschil van ruim 20%. De WBi heeft de leden behoed voor een
verlies op dit moment van ruim 20%. En de daling hoeft nog niet ten einde te zijn..

7. Speciale rubriek voor starters: De rendementsgrafiek
Elke eind van de maand wordt op de ledensite 2 rendementsgrafieken getoond. Het
betreft het verloop van de behoudende portefeuilles dus zonder hefbomen.
De witte lijn vertegenwoordigt de AEX over dezelfde periode. Het blauwe deel laat
zien laat zien hoe het WB systeem omgaat met dalingen van de beurs.

“The First rule of investing is not to lose money. The second rule is not to forget the first rule”
Warren Buffet

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten
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8. Anton Beekman presenteert tijdens training zijn keuzes

WB
Weekendbeleggers
bv

7.

WBi
Weekendbeleggers
indicator. De
gekleurde pijltjes
indicator in gebruik
bij WB
WBX
Weekendbeleggers
index. Speciaal
geselecteerd
fondsenbestand
Hitrate
Percentage goede
adviesignalen
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

Op 15 mei jl. heeft Anton Beekman wederom op enthousiaste wijze zijn
training “van signaal naar kapitaal” gehouden voor een leuke en
leergierige groep Weekendbeleggers.
Deze keer werd o.a. nader ingegaan op het doorrollen van Turbo’s en zijn
gemaakte keuzes met turbo’s en opties op basis van de signalen van
Weekendbeleggers.
Alle cursisten hebben een mooi dictaat als naslagwerk mee naar huis
gekregen.

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER
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