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In dit nummer:

1. 2e Online Seminar WB-RBS opnieuw ingepland op 11 juni;
2. Eerste winst zijwaartse optiestrategie verzilverd;
3. Michael Groenewoud geïnterviewd door VEB beleggersblad EFFECT.
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4. Update Januari Nieuwsbrief tip AB INBEV TL 35,40: +46,40%;
5. AEX open short signaal op komst?
6. Update WBX (26% long, 47% neutraal en 26% short.);
7. Moeizaam halfjaar 2012, zijn er ook nog lichtpuntjes?
8.
1. 2e online Seminar WB/RBS opnieuw ingepland op 11 juni
Op 18 mei jl. was het 2e Online Seminar Weekendbeleggers/RBS “Succesvol Turbo
Beleggen bij stijgende en dalende koersen” gepland. Helaas kon Michael
Groenewoud door ziekte zijn presentatie niet verzorgen. Voor dit seminar hadden
zich 230 personen opgegeven dus aan belangstelling geen gebrek.
Dit seminar zal op maandag 11 juni opnieuw worden georganiseerd (20:00- +/21:00). Alle deelnemers die zich voorheen hadden aangemeld worden geadviseerd
zich opnieuw aan te melden. Deze personen hebben al een bericht van RBS mogen
ontvangen. De eerste 65 personen hebben dat inmiddels ook al gedaan.
U kunt zich wederom aanmelden via onderstaande link.
https://www.onlineseminar.nl/RBS/Seminar.aspx?Id=081e7440-55c5-4b66-9354-b08df2e9aff8

2. Eerste winst zijwaartse optiestrategie verzilverd
De 1e Iron Condor is met een positief bedrag van €352,60 (kosten eraf) afgesloten. Ik
heb (met discipline) gesloten bij 80% van het totaal maximaal haalbare (€420) zoals
eerder met mijzelf afgesproken. Hiervoor kon ik kiezen uit 2 momenten, maandag 07
mei en donderdag 10 mei. Het werd 10 mei.
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Het lijkt erop dat 89,54% rendement is gemaakt. Maar is dat ook zo? In
bovenstaande tabel wordt weliswaar rekening gehouden met de kosten maar niet
met de margin van € 6000. Als we de margin erbij betrekken dan ziet het plaatje er
als volgt uit. Winst: 352,60/6000 (winst/margin)
= 5,9% rendement (< 4 weken).
Noot: Dit betreft een onderzoek voor de zijwaartse strategie en is nog geen reguliere dienstverlening van
Weekendbeleggers. Leden kunnen zelf besluiten of zij wel of niet mee willen doen. In 2007 is soortgelijke wijze de
Turbo voor de stijgende en dalende strategie onderzocht.

3. Michael Groenewoud geïnterviewd door VEB beleggersblad EFFECT
Michael Groenewoud, oprichter directeur Weekendbeleggers bv werd nog vorige
maand geïnterviewd (zie vorige Nieuwsbrief) door het beleggersblad Beleggers
Belangen. Voor de maand mei is Michael geïnterviewd door het Beleggerblad Effect
van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).
Moeder werkte op de orderafdeling van Beursplein 5. Voor zoon Michael
Groenewoud (1957) het begin van een levenslange interesse in koersgrafieken en
beleggen. Vooral in het weekend.

Hele artikel lezen? Klik HIER
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4. Januari Nieuwsbrief tip AB INBEV TL 35,40 update: +46,40%
In deze Nieuwsbrief van Januari 2012 hebben wij de AB INBEV TL 35,4 geadviseerd
Deze turbo is aangekocht op 30-12-2012 voor 14,31 en is nog steeds in positie.
Koers op 01-06-12 (20,95), een ongerealiseerd rendement van +46,40%.
Eerder afgegeven tips uit deze Nieuwsbrief waren:
Nov 2010
Nov 2010
Nov 2010
Sep 2009
Mei 2008

FUGRO
DAX
AALBERTS
HEINEKEN
DAX

TL 41
TL 4880
TL 13
SP L 22
TS 8050

+ 60,8%
+ 21,6%
+ 54,9%
+ 66,26%
+130,00%

Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

5. AEX open short signaal op komst?

0 lijn

Weet u het nog?
Bij alle adviessignalen boven de 0-lijn zijn we in beginsel opwaarts gericht.
Bij alle adviessignalen onder de 0-lijn zijn we in beginsel neerwaarts gericht.
Bij een koers rond 360 (!) gaf de WBi een sluit long signaal 1 (zie wit adviessignaal >
0-lijn). Dit is dan een signaaladvies uit de AEX te stappen.
Het open shortsignaal in september 2011 heeft in eerste instantie niet geleid tot
shortwinst want begin 2012 kwam het sluit shortsignaal door gestegen koersen.
Het lijkt er echter op dat binnenkort wederom een open short signaal te verwachten
valt. Immers, het lijkt erop alsof zeer binnenkort de groene lijn de rode weer
neerwaarts zal doorkruizen.
Let ook op de 3 MA’s (korte-, middellange- en lange termijn) staan alle drie negatief,
waarbij de koers ook nog onder deze drie MA’s staan, dat is negatief.
Op exact dezelfde wijze volgen wij nog 57 andere fondsen, waarvan 17
internationale indices. (zie ook volgende item)
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6. Update WBX (26% long, 47% neutraal en 26% short)

De WBX-taartgrafiek geeft over 58 speciaal geselecteerde fondsen weer hoe de Weekendbeleggers indicator over
deze fondsen denkt in termen van long (stijgend), short (dalend) of neutraal (zijwaarts) over de laatste week.

De WBX-staafdiagram geeft aansluitend alle WBX taartgrafieken weer over een bepaalde periode.

7. Moeizaam halfjaar 2012, zijn er ook nog lichtpuntjes?
De daling van de Turboportefeuille in 2012 stemt niet tot vrolijkheid, eerlijk is eerlijk.
Zijn er dan wel lichtpuntjes? Toch wel, want hebben we dit niet pas 9 keer eerder
meegemaakt in de afgelopen 5 jaar? Beleggen is een kwestie van doorzetten en
niet bij de pakken neer te zitten. Daarnaast loopt het onderzoek voor de
tradingrange met AEX opties en is daarnaast een (intern) onderzoek gestart naar
obligaties op basis van de korte rente als alternatief voor de spaarrekening.
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Online Seminar volgen?
Open de hyperlink www.weekendbeleggers.nl
tabblad Online Seminar en volg de instructies.

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

WB nu ook op sociale netwerken te volgen
Voor LinkedIn zoek op Michael Groenewoud
Voor Twitter zoek op Weekendtraders

Klik HIER
Klik HIER

Agenda:
1. Michael Groenewoud is door RBS geïnterviewd op 01 mei jl tijdens “De Gouden
Zes van”. Tijdens het Webinar van Selwyn Duivestein op 05 juni zal Michael
Groenewoud terugblikken op zijn uitspraken van 01 mei.
2. Regulier webinar maandag 11 juni 2012 (20:00:21:00 uur).
Dit is het webinar dat helaas vanwege ziekte op 18 mei geen doorgang kon
vinden. Michael gaat in de herhaling.
https://www.onlineseminar.nl/RBS/Seminar.aspx?Id=081e7440-55c5-4b66-9354b08df2e9aff8
Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief?
Dat kan via contact@weekendbeleggers.nl
Uw reacties worden dan mogelijk de volgende Nieuwsbrief geplaatst.

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER
WEEKENDBELEGGER WORDEN?
Klik HIER
Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten

