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Nieuwsbrief
In dit nummer:

02 maart 2009

1. Ruime belangstelling voor komend seminar ABN Amro dinsdag 17 maart a.s.;
2. AEX update; Turbo short 535 na exact 1 jaar op +200,84%;
3. WBX 87% short;
4. Nieuw: speciale rubriek voor starters; deze maand “WB”;
5. WB ontwikkelingen

Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

1. Ruime belangstelling voor komend seminar op hoofdkantoor ABN-Amro
Op dinsdag 17 maart van 19.00 tot 22.00 organiseren wij een gezamenlijk seminar met ABNAmro op het hoofdkantoor van ABN Amro te A’dam (Zuid-As); wij verwachten een goede
opkomst gezien het aantal inschrijvingen.
19.30. Hoofd Turboteam Erik Mauritz van ABN-Amromarkets zal 45 minuten spreken over de
techniek van Turbo’s en de risico’s die daarbij horen. Wie kan dat nu beter dan ABN-Amro de
aanbieder van deze hefboomproducten?
Michael Groenewoud, algemeen directeur van Weekendbeleggers, zal ruim een uur spreken
over vooral de praktische kant van zijn systeem, de officiële introductie van de (vernieuwde)
signalen calculator, de aan- en verkoop van Turbo’s in relatie tot de hefboom, de vernieuwde
Turbocalculator, de Turbowatchlist, de resultaten, de testresultaten van nieuwe markten
Euronext Parijs/Brussel en grondstoffen, hoe WB signalen simpel zijn om te zetten naar concrete
Turbo’s met de “Instructiekaart Turbo voor dummies”, hoe op een risicomijdende manier
Turbo’s worden ingezet en gaat u nu wel of niet doorrollen bij een bepaalde hefboom?
21.30-22.00 Napraten met andere beleggers onder het genot van een drankje en een hapje
Gratis parkeren. Routebeschrijving hoofdkantoor KLIK HIER.

Nu inschrijven voor dit seminar? KLIK HIER.
Dan wordt u vanzelf op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.
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2. AEX update

De AEX start deze week met het doorbreken van de laagste stand sinds 2003.
Technisch analisten kijken nu terug naar 1995 waarbij deze stand voor het
laatst is gesignaleerd. Dit betekent in technisch opzicht dat na maanden van
zijwaartse beweging de markt zich mogelijk opmaakt voor een hernieuwde
daling. Beleggers die long gericht zijn, mogen hopen dat dit straks een valse
uitbraak blijkt te zijn anders zullen zij nog langer moeten wachten op herstel.
WB analyseert echter niet op technische basis, maar op kwantitatieve
analyse basis (item volgt). Wij constateren dat onze indicator (WBi, middelste
blok) eveneens een all time low heeft bereikt, maar dan niet sinds 2003/1995,
nee sinds 1987! In beginsel betekent dat voor de WBi dat de kans dat deze
omhoog veert steeds hoger geschat mag worden. Op dit moment is er
echter geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de grote daling nu
achter de rug is. Wat dat betekent voor aan-en verkoop volgt later in de
nieuwe rubriek wanneer wij de WBi zullen gaan bespreken.
U heeft op het laatste rode pijltje een signaal gekregen om een Turbo short te
kopen. Hiermee profiteert u met een hefboom van een daling van deze
index. U maakt dan dus winst als deze index daalt. Aan de hand van de
Trend Simulatie Vermogenscurve (TSV onderste blok) ziet u dat deze sinds het
laatste rode pijltjessignaal gestegen is. Hiermee wordt aangegeven dat uw
belegd vermogen sinds het rode pijltje gestegen is en op all time high staat.
Dat laatste gaan we dan graag even samen met u controleren:

Turbo AEX 535 nu 1 jaar in portefeuille, resultaat +206,84%
Op de datum van het laatste rode adviessignaal hebben wij de Turbo short
AEX 535 aangekocht. Deze Turbo short is op 29-02-2008 voor een prijs van
€10,53 in portefeuille genomen en is op dit moment nog steeds in positie.
Vrijdag 27-02-2009, dus precies een jaar later, staat deze Turbo short op een
koers van 32,31. Gedurende dit jaar heeft deze Turbo dus een winst
gerealiseerd van +206,84%. Wij wachten op het sluit signaal hiervoor. Dit
wordt dan een pareltje (zie frontpage links van logo). Ook dit (wit neutrale)
sluitsignaal bewaken wij voor u. En daarvan krijgt u dan weer een emailbericht op vrijdagavond. Alle geadviseerde signalen staan met een
dergelijke afbeelding op de ledensite zodat u alles altijd controleerbaar kunt
volgen.

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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3. WBX op 87% short.
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U ziet bij de AEX afbeelding (punt 2) dat de indicator (2e blok) op
short staat, want het laatste pijltje is een shortsignaal. Nu bestaat ons
speciaal geselecteerde fondsenbestand uit 46 fondsen. En daarvan
geeft de indicator op dit moment aan dat 87% nog steeds op short
staat, met andere woorden van alle 46 fondsen geeft de indicator
van 40 fondsen aan dat deze op short staat en 6 op neutraal.

4. Speciale rubriek voor starters (nieuw)
Deze nieuwsbrief wordt door vele lezers zeer gewaardeerd. Dat
leiden wij o.a. af aan het zeer geringe aantal opzeggers. Toch horen
wij nog wel eens van beginnende beleggers dat zij de inhoud niet
altijd begrijpen. Wij zullen proberen in deze vaste rubriek onze
beleggingsstrategie nog eenvoudiger uit te leggen.
WB staat voor Weekendbeleggers. Michael Groenewoud, een
ervaren belegger “ontdekte” na jarenlange studie van technische en
kwantitatieve analyse medio 2006 een hulpmiddel ter ondersteuning
van zijn eigen beleggingsbeslissingen. Enthousiast geworden door de
resultaten startte hij in 2007 Weekendbeleggers.
De voor het systeem zeer belangrijke indicator zorgt ervoor dat 3 van
de 4 posities met winst zijn gesloten in de afgelopen 22 jaar, ook toen
in 2008 de beurs met -53% daalde. Voor zover bekend is WB de enige
aanbieder die met deze indicator werkt. Op de werking hiervan
komen we nog terug. De naam “WB” geeft aan dat het de
bedoeling is dat u uitsluitend in het Weekend uw orders inlegt, nog
even in het kort onze dienstverlening:
Internetbeleggingsadviesdienst op abonnementbasis;
U belegt zelfstandig met onze adviezen bij zowel stijgende als
dalende koersen;
Uw belegd vermogen staat op Uw rekening bij Uw eigen bank;
Hoog percentage (74%) goede adviezen over 22 jaar koershistorie;
Uitstekende resultaten voor alle profielen tijdens de financiële crisis
in 2008 (vergelijk AEX -53%); De offensieve portefeuille (+99,69%)
is goedgekeurd door een AFM registeraccountant;
Beleggingshorizon middellange termijn (maximaal 1 maal per week
handelen);
Rustgevend beleggen op basis van wiskundig model = kwantitatieve
analyse;
Als er adviessignalen zijn, ontvangt u elke week per e-mailbericht
hiervan bericht. Als u wilt kunt u vervolgens meer informatie bekijken
op de ledensite. U kunt geld verdienen bij stijgende en dalende
markten. Hoe dat precies werkt wordt later in deze rubriek uitgelegd.
U doet dat zelfstandig. Veel beleggers zijn inmiddels tot de conclusie
gekomen dat het uitbesteden bij een vermogensbeheerder niet
automatisch leidt tot succes. Wij tonen aan dat u het echt zelf kunt.

Eenvoudig, emotievrij en effectief
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Over de afgelopen 22 jaar is getest dat 74% van alle door de
indicator aangegeven adviessignalen juist zijn gebleken. Dat
betekent dus bijna 3 van de 4 adviezen die goed zijn! Deze
verhouding zijn wij bij andere aanbieders nog niet eerder
tegengekomen. U dient zich hierbij wel te realiseren dat een groot
deel daarvan is gebacktest, om precies te zijn van 1987 tot 22
september 2006. Sinds 22 september 2006 wordt echter
daadwerkelijk belegd en tot heden met succes.
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Vandaar dat alle rendementsoverzichten op de ledensite zijn
gerelateerd aan dit startmoment van 22 september 2006. Alle
rendementstabellen worden elke week op de ledensite aangepast.
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De afgelopen maanden bent u overspoeld met onze positieve
resultaten; dat doen we deze keer niet.
Uw eigen Beleggingshorizon is een zeer belangrijke factor bij
beleggen. U belegt bij WB namelijk niet op korte termijn (enkele
dagen tot 6 weken). Nee, u belegt gemiddeld met een horizon van 6
weken tot 9 maanden. Gemiddeld want op dit moment hebben wij
bijvoorbeeld de AEX exact 1 jaar in positie (zie item 2).

Long open/sluit
Positie die profiteert
van een stijging

Dit betekent ook dat WB geen “snel weer thuis” speculatief systeem
is, maar een goed doordachte beleggingsstrategie. Wilt u het snelle
korte termijnwerk, dan moet u geen lid worden Weekendbeleggers.
Wilt u het wat rustiger aan doen, dan zou u aan WB kunnen denken.

Short open/sluit
Positie die profiteert
van een daling

Alles bij elkaar waarderen steeds meer beleggers deze strategie op
basis van weekgrafieken omdat deze veel meer rust biedt dan
strategieën op basis van snelle daghandel (kwartier/uurgrafieken) of
het korte termijnwerk op basis van daggrafieken.

KA
Kwantitatieve
analyse

Veel beleggers denken dat je vaak moet handelen om winst te
kunnen maken. WB heeft inmiddels aangetoond dat dit niet nodig is.
Volgende keer in deze rubriek: de WBi

5. WB ontwikkelingen
Website. Hoewel dit niet in de planning zat voor 2009, is nu toch een
aanvang gemaakt om de website compleet te vernieuwen.
Mocht u nog goede tips voor ons hebben, laat het ons dan even weten?
Training. Op dit moment wordt een (betaalde )training ontwikkeld.
De voorlopige planning is dat deze in mei wordt gegeven.
TELL

A

FRIEND:

Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis

Nog niet ingeschreven? Klik bij INSCHRIJVEN

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs

