
 

    

 

WB presentatie op HCC symposium 

 
Op uitnodiging van HCC beleggen heeft Michael Groenewoud, 

directeur WB, op 26 april jl. een presentatie mogen verzorgen op het 50e 

symposium te Culemborg. Nieuwe leden worden ook langs deze weg 

van harte welkom geheten. 

Marktvisie WBX 

 
 

Op dit moment geeft het WBX fondsenbestand aan dat voor 67% van 

de WBX fondsen een shortsignaal is afgeven. Dit betekent dat we 

blijven inspelen op een daling van de markt bij die fondsen waarbij dat 

mogelijk is bij die fondsen die tevens een open short signaal afgeven.  

 

Sinds augustus 2007 zijn weekendbeleggers met 90% van het belegd 

vermogen uit de markt en zijn met 10% belegd in de markt met 

shortposities. Op deze wijze worden weekendbeleggers veilig door 

deze volatiele beurs geleid. 

In dit nummer: 

1 WB present op 50e HCC symposium    

2 Marktvisie WBX, nog steeds short! 

3 WB  “schrijft  geschiedenis” 

4 Gezamenlijk seminar WB en ABN AMRO. 

5.   Beleggingsfondsen De Telegraaf 

6 Wist u dat? 

8 Komende activiteiten  
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Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijk seminar WB en ABN-AMRO 

 
 

De professionele activiteiten van het nog jonge bedrijf 

Weekendbeleggers bv is ook ABN AMRO 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. 

 Er is nog geen datum gepland. Meer informatie volgt. 

Weekendbeleggers bv wijzigt definitie kwantitatieve analyse 

in WIKIPEDIA 
 

WIKIPEDIA encyclopedie definitie: 

In de Kwantitatieve Analyse maakt 

men gebruik van indicatoren, 

indicatoren zijn formules die 

worden losgelaten op de 

koersgegevens, de uitkomsten 

moeten aan- en verkoopsignalen 

geven. Als er veel koersdata 

aanwezig is kan met behulp van 

‘Back testing” en "Forward testing" 

de signalen die de indicator geeft 

testen en zodoende nagaan wat 

voor een resultaat de indicator zou 

hebben opgeleverd. 

Wanneer er meerdere indicatoren 

worden gecombineerd kan je 

gaan spreken van een 

handelssysteem. Pas wanneer het 

systeem volledig is uitgetest en de 

belegger precies weet waar hij aan 

toe is, pas dan wordt het systeem 

ingezet. Het is belangrijk om blindelings 

op een handelssysteem te vertrouwen 

omdat alle aan en verkoop signalen 

gevolgd moeten worden ook als je 

geen goed gevoel hebt bij de 

transactie. Ook als het systeem een 

aantal keer achterelkaar verlies 

oplevert moet het volgende signaal 

gevolgd worden, want waarschijnlijk is 

dat signaal net het signaal dat alle 

voorgaande verliezen goed maakt en 

winst oplevert. 

 

Als materiedeskundige in de 

kwantitatieve analyse heeft Michael 

Groenewoud onlangs de definitie 

aangepast van de Wikipedia 

encyclopedie. Backtesting alleen is 

onvoldoende.  Door de aanvulling “en 

forward testing” wordt een 

betrouwbaarder testresultaat 

gerealiseerd.  

Sinds 22 september 2006 wordt het 

systeem realtime met succes ingezet. 
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Beleggingsfondsen De Telegraaf 

 
Op de afgeschermde ledenpagina is een rapportage opgenomen van  De Telegraaf 

met als kop “MAART RAMPMAAND”. Te groot om hier af te drukken. In deze tabel zijn  

veel beleggingsfondsen opgenomen. Het staatje laat zien dat zeer veel van deze 

fondsen niet behorend tot de WBX het afgelopen jaar zwaar in de min zijn geëindigd.  

 

In de WBX is een aantal beleggingsfondsen vertegenwoordigd die wel in de tabel zijn 

terug te vinden: DL DEELN FD, FORTIS OBAM, ROBECO, ROLINCO en ORANGE FD.   

Van 2 fondsen wordt op de afgeschermde ledensite uitgelegd hoe de WBi is 

omgegaan met deze fondsen. Wij presenteren hier ORANGE FD. 

 

bron Wallstreet Pro 

 

Sinds eind 2006 (laatste groene pijl)  hadden weekendbeleggers een positie in 

ORANGE FD. Deze positie wordt met winst (+19%) gesloten bij de witte pijl (verticale 

lijn) op 10 augustus 2007. Uw belegd vermogen staat op dat moment veilig op uw 

bankaccount (zie de horizontale lijn bij de TSV curve (onderste lijn). Doordat de WBi u 

tijdig  (in dit geval vrijwel het hoogste punt!) een waarschuwing heeft gegeven, heeft 

deze u het verlies bespaard van -25% wanneer u in positie was gebleven. En zo doen 

weekendbeleggers dat met alle WBX fondsen. Eenvoudig, emotievrij en effectief. 

 

Wist u dat? 
• U wekelijks een index (deze keer de DAX) GRATIS kunt volgen bij 

www.weekendbeleggers.nl bij AEX/Pareltjes (links van het logo)?; 

• De hitrate van WB sinds 01 januari 1996 op gemiddeld 75% staat?; 

• aan alle geïnteresseerde WB leden in het eerste kwartaal 2008 een persoonlijke 

rendementsrapportage is uitgereikt?; 

• Weekendbeleggers in het eerste kwartaal 2008 een theoretisch Turbo rendement 

hebben gerealiseerd van ruim 40%?; 

• Dat alle respondenten van het onlangs gehouden ledenonderzoek hebben 

aangegeven zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van WB?; 

• A.s. zaterdag voorlopig het laatste seminar zal zijn? In september starten we weer.    

 

Komende activiteiten 
Op zaterdag 17 mei 2008 wederom GRATIS seminar te Amersfoort, Inschrijven via  

www.weekendbeleggers.nl (wederom gaan wij nadrukkelijker in op turbo’s en hoe in 

het eerste kwartaal 2008 een mooi (theoretisch) rendement is behaald terwijl de AEX 

in dezelfde periode met tientallen procenten daalde. En hoe een concreet WBi 

signaal leidt tot een concrete turbotransactie.   


