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1. Training “van signaal naar kapitaal” 23 mei van start
Aansluitend op het gratis seminar van 23 mei a.s. gaat de betaalde training
“van signaal naar kapitaal” te Amersfoort van start. Wij spelen hierbij in op
wensen van leden die dit kenbaar hebben gemaakt tijdens de jaarlijkse
ledenenquête. Uw trainer is dhr. Anton Beekman. Hij is enthousiast
Weekendbelegger sinds december 2007 en heeft in 2008 vele honderden
procenten winst gemaakt met het Weekendbeleggers systeem. Dhr.
Beekman heeft de nodige ervaring met Turbo’s en opties en heeft laten zien
over de benodigde didactische vaardigheden te beschikken om een
training te kunnen verzorgen. Daarnaast is hij voorzitter van een
beleggingsclub. Leer o.a. hoe u bij een volgende stijging of daling van de
beurs hierop kunt inspelen. U maakt veel oefeningen. Eigen rekenmachine
meenemen.
Meer informatie over deze training KLIK HIER. Inschrijven? KLIK HIER

2. DAX meitip 2008 op 09 mei exact 1 jaar in portefeuille

Onze gratis nieuwsbrief bestaat sinds april 2008. Al in de 2e nieuwsbrief op 09
mei 2008 gaven wij de DAX short tip. Sindsdien hebben wij u regelmatig in
elke maandnieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Tevens is sindsdien elke week de DAX grafiek ververst op de frontpage van
www.weekendbeleggers.nl zodat u het hele koersverloop kon volgen.
U ziet op de grafiekafbeelding dat de koers inderdaad naar beneden is
gegaan. U heeft daarvan kunnen profiteren als u een Turbo (of optie) short
had ingenomen op 09 mei 2008. De DAX TS8050 staat op dit moment op een
rendement van +227,01%.
De WB indicator (WBi) zal uiteindelijk een sluit short adviessignaal afgeven ten
teken dat het feest voorbij is. Vanaf dat moment zeggen wij vaarwel tegen
deze “Duitse AEX” en zullen dan een nieuwe index voor u uitkiezen.

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn

PAGINA 2

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR
WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN

Bron: Wallstreet Pro

3. Maar liefst 6 Pareltjes in april 2009
In april zijn er maar liefst zes pareltjes toegevoegd aan de pareltjeslijst die nu steeds
langer wordt. Het betreft de sluit shortsignalen van PHILIPS, AMX, NUTRECO en
CAC40 op 17-04-09 en AALBERTS en DRAKA op 30-04-09. Kijk zelf welke rendementen
deze vier fondsen hebben gemaakt in de afgelopen periode. KLIK HIER.

4. WBX wijzigt van 98% short naar 58% neutraal;

Onze taartgrafiek wordt ook wel de WBX genoemd. De taart vertegenwoordigt de
50 speciaal geselecteerde (voornamelijk) Amsterdamse fondsen. Eind vorig jaar
stond de WBX op 98% short. Heel langzaam hebben wij het rode short deel zien
terugvallen. De laatste tijd echter versneld naar 40% short.
Het neutraal witte vlak is nu groter dan het rode. Dat is sinds lange tijd even wennen.
Dit betekent dat de WB-markt een meer neutrale (niet long, niet short) positie
inneemt waarbij in de toekomst weer nieuwe signalen verwacht kunnen worden,
long of short. Voor beleggers die long gericht zijn zien dan in een oogopslag
wanneer dit moment bij benadering gekomen is.

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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5. Speciale rubriek voor starters (deze maand de TSV)
Er bestaat een snelle manier om te ontdekken of een systeem
winstgevend is of niet. De indicator die hiervoor wordt gebruikt heet
TSV, de Trend Simulatie Vermogens curve.
Deze “equity curve” geeft in feite aan “als je nu had belegd volgens
de signaaladviezen van WB met een bepaald aanvangsbedrag en
elke keer hetzelfde bedrag inlegt, zou je belegd vermogen dan zijn
gestegen of niet?
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Bron: Wallstreet Pro

Dit is de grafiekafbeelding van de AEX. (bovenste gedeelte
grafiekafbeelding; middelste gedeelte de Weekendbeleggers
indicator WBi. (deze is vorige maand in deze rubriek besproken);
onderste gedeelte de TSV).
Door met 10.000 (elk getal is ook goed) euro te starten en iedere keer
4000 euro (elk getal is ook goed) in te leggen bij een adviessignaal is
dit het resultaat.
Zolang de TSV een keurig opgaande lijn kan laten zien, dan weet u
dat de indicator WBi het nog steeds goed doet bij de index AEX.
En dat gewoonweg door heel simpel emotievrij te beleggen op de
gekleurde (pijltjes) adviessignalen.
Er zijn ook fondsen waarbij de TSV niet zo’n mooi opgaande curve
laat zien. Deze fondsen hebben wij dan ook niet opgenomen in ons
fondsenbestand de WBX!
Door alleen die fondsen te selecteren die hiervoor in aanmerking
komen (de TSV is slechts 1 van de criteria) maakt dit de kans veel
groter om tot winst te komen en stijging van uw belegd vermogen.
Wilt u weten met welk bedrag uw vermogen dan gestegen zou zijn?
Volg dan deze rubriek de volgende maand weer.

Volgende maand: de transactiehistorietabel

Eenvoudig, emotievrij en effectief
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6. Vragenuurtje
In deze nieuwe rubriek beantwoorden wij vragen van leden.
Vraag van dhr. van Erp
Met de vrijdagslotkoers bedoelt u de koers van het "aandeel" CRUCELLl? Laten wij zeggen dat u
bijvoorbeeld het signaal afgeeft van OPEN LONG: CRUCELL. Mijn totale portefeuille is 10000 euro. Ik wil
per transactie 8% beleggen. Ik ga dus voor 800 euro LONG CRUCELL aankopen. Welke turbo zou ik dan
aankopen? Wilt u dat in een voorbeeld uitleggen hoe u dat bepaalt? U zou mij daar erg mee helpen.

Antwoord WB:
U heeft inmiddels de instructiekaart Turbo “voor dummies” van ons ontvangen. De hele berekening staat
hierin beschreven. Inderdaad betreft het de onderliggende waarde = aandeel CRUCELL. Immers een Turbo is een

afgeleid product van een onderliggende waarde. Met de vrijdagslotkoers wordt dus de koers van het aandeel
CRUCELL bedoeld.
Die 25% berekening van de instructiekaart doen we natuurlijk niet voor niets. Ook al geeft de indicator aan dat de
koers van het onderliggende aandeel omhoog zal gaan (long signaal EN 3 van de 4 keer goed over de afgelopen 22
jaar! ), DAN NOG nemen we voor de zekerheid een Turbo met een stoploss van 25% MOCHT de koers onverhoopt
de verkeerde kant op gaan. Ik ben geneigd om dit zeer risicomijdend te noemen.
Tot heden zijn wij met deze 25% strategie nog nooit uitgestopt. Uitgestopt wil zeggen dat de stoploss van de
Turbo wordt geraakt waardoor je dus je hele inleg kwijt zou zijn minus de teruggave van de restwaarde van de
Turbo. Nog nooit uitgestopt wil natuurlijk niet zeggen dat het ook niet eens een keer gaat gebeuren. En misschien
is dat wel het geval bij CRUCELL wie zal het zeggen. Kijk en daarom hebben we nu moneymanagement ingebracht
door per trade niet meer in te leggen dan uw 8%. Dan verliest u in dat “zeldzame geval” zeg 30% x 8% = wel 2,4%
van uw totale belegd vermogen. Daar is over heen te komen. En omdat onze hitrate 74% is zult u uiteindelijk dit
verlies daarna weer goedmaken met volgende posities. Er is echt wel over nagedacht! Uiteindelijk resulteert dit
in een langzaam stijgend vermogen.
Mocht u nu zeggen, die 25% vind ik nog vrij gevaarlijk, nou dan neemt U toch 30% of van mijn part 35%!! Gaat
natuurlijk wel ten koste van uw rendement want de hefboom is dan ook lager. Maar we spreken af niet lager dan
25%. U heeft dan weliswaar een hogere hefboom, maar de kans dat de koers onverwacht de stoploss raakt is
natuurlijk groter geworden. Hoger rendement = hoger risico!! Kijk nu begint dit begrip pas te leven!!!!
De idee achter het hele concept is dat de turbo stoploss niet wordt geraakt OMDAT de WBi al eerder een sluit
signaal heeft afgegeven!! U hoeft dus helemaal niets te bewaken. Dat doen wij voor u. Uiteraard moet u wel goed
op de vrijdagavond signalen letten of daar toevallig CRUCELL sluit long tussen zit, maar dat lijkt me logisch.
prettige avond, Michael Groenewoud

7. Ontwikkelingen
Vernieuwde website.
De nieuwe site is nog niet live. We kunnen ook nog niet aangeven wanneer dat het geval zal
zijn. Wij gaan ervan uit dat vooral startende beleggers de frontpage als een uitkomst zullen
zien. De Weekendbeleggers mogen een verbeterde structuur verwachten van de ledensite.
Vakantieperiode
Pas na de zomervakantie zullen er weer seminars gegeven worden. Inschrijven? KLIK HIER
TELL
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