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1. Gezamenlijk seminar woensdag 17 maart 2010 met en op
hoofdkantoor Royal Bank of Scotland te Amsterdam (zuid-as)
Het eerstvolgend gratis seminar vindt plaats te Amsterdam op het hoofdkantoor van
RBS (voormalig ABN-AMRObank) te Amsterdam (zuid-as)
op woensdag 17 maart (20:00 uur-22:00 uur)
Belangstellenden kunnen gratis parkeren in de parkeergarage van RBS alleen bij
tijdige aanmelding van het seminar.
Dit seminar is speciaal gericht op ALLE belangstellenden, beginners en ervaren
beleggers, voor Turbo basis informatie en het WB beleggingssysteem.

Tot slot nog even napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
Wil u inschrijven ? Klik dan HIER
Onderwerpen, adres en routekaart vindt u op de site.
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2. WB verslaat sinds start AEX met +274%

Sinds dat in oktober 2007 is gestart met o.a. Turbo producten zijn de resultaten
daarvan regelmatig gepresenteerd o.a. in deze Nieuwsbrief. Inmiddels betreft het
verschil met de AEX +273,77%. Vooral de ingenomen shortposities (het inspelen op
een daling) uit 2008 en geëffectueerd in 2009 hebben bijgedragen tot dit resultaat.

3. WBX op 69% long

Het groene vlak geeft aan dat van de 52 speciaal geselecteerde fondsen er op dit
moment 36 een longpositie aangeven. Doordat van de WBX > 50% long EN 8 (van
de 12) internationale indices eveneens op long staan, spelen Weekendbeleggers in
op een stijging van de markt op middellange termijn. De indicator (WBi) is hierbij
leading.
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4. HEINEKEN Nieuwsbrief september 2009 tip: +67,26%

Bron Wallstreet Pro

Op 04 september 2009 is in deze Nieuwsbrief HEINEKEN long getipt. De
onderliggende waarde staat inmiddels op +23,55% winst in een half jaar tijd. Het ziet
er voorlopig nog niet naar uit dat de WBi een sluit long signaal afgeeft, aanhouden
dus. U ziet dat de koers steeds verder afdrijft van de horizontale rode lijn. Die lijn
presenteert de stoploss van de sprinter. Mocht de koers dit niveau op enig moment
aantippen bent u uw hele inleg in deze positie kwijt. Tegenover dit risico staat een
mooi hefboomrendement.
De van de onderliggende waarde afgeleide SPL 22 staat op dit moment op een
ongerealiseerde winst van +67,26%.
5. 4 Pareltjes in februari: INBEV +68,85%, RANDSTAD +79,46%, AALBERTS +28,37%,
AMX +33,79%;
Na de 19 Pareltjes in 2009 en 1 Pareltje (BINCK) in 2010 zijn afgelopen maand maar
liefst 4 Pareltjes toegevoegd aan de steeds langer wordende lijst.
Een sluit long signaal op 05 feb. voor INBEV (grootste bierbrouwer ter wereld uit
België) heeft geresulteerd in een gerealiseerde hefboomwinst van +68,85% sinds 31
juli 2009. Een sluit long signaal op 19 feb voor RANDSTAD TL 17.3 heeft geresulteerd in
een gerealiseerde hefboomwinst van +79,46% toevallig net als INBEV sinds 31 juli
2009. Een sluit long signaal op 26 feb voor AALBERTS TL 7.3 heeft geresulteerd in een
gerealiseerde hefboomwinst van +28,37%. Een sluit long signaal op 26 feb. voor AMX
TL 349 heeft geresulteerd in een gerealiseerde hefboomwinst van +33,79%.
Details zien van alle deze 4 fondsen? Klik HIER
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6. Ledenvraag van de maand: Dhr Boerema
Waar komt de koers van 766,68 (S&P500) en 80,84 (NIKKEI225) vandaan?
De prijsvorming wordt bepaald door de koers en de valuta in AM dollars resp. de
Japanse YEN.
1099,19 x 0,697496 = 766,6

Bron: Wallstreet Pro

10198,04 x 0,007927 = 80,84

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

PAGINA 4

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR
WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN

PAGINA 5

7. 2e Analyse jaarlijkse ledenenquête

Aan de hand van een aantal korte artikeltjes zullen wij een analyse uitvoeren op de
resultaten van de jaarlijkse ledenenquête uit oktober 2009.
Vorige keer hebben we gekeken naar onze doelgroep. 75% ervaren beleggers en
14,3% zeer ervaren. Bijna 100% van de geënquêteerden zegt tevreden te zijn over de
dienstverlening van Weekendbeleggers.
Dit keer kijken we naar het risicoprofiel en de resultaten van de leden.
Slechts 22% van de leden kiest voor de door Weekendbeleggers geadviseerde
standaard risicoprofiel. Deze houdt in dat u met slechts 10% van uw belegd
vermogen inlegt met hefboomproducten als bijv. Turbo’s/Speeders/Sprinters/Opties
en Futures. 44% kiest dus zelf bewust voor het offensieve profiel. Dat wil zeggen dat zij
met 100% van hun belegd vermogen inleggen op dit soort producten. Dat gaat
inderdaad versterkt goed wanneer de WBi de zaak correct weergeeft. De keerzijde
is dat het ook versterkt fout kan gaan wanneer de WBi de zaak verkeerd voorstelt.
Gelukkig gaat dat gemiddeld in 3 van de 4 gevallen goed over 23 jaar gemeten.
Kennelijk heeft 44% van de leden zo veel vertrouwen in het systeem dat zij 100% van
hun belegd vermogen in dit soort producten durven in te leggen. Er zijn geen
beleggers die kiezen voor zeer behoudend en behoudend. Dat wordt kennelijk als te
te risicoloos gezien? Met de resultaten van de leden zit het wel goed. Maar liefst
41,4% zegt zelf 10-20% rendement te hebben gemaakt t.o.v. WB die claimde in het 3e
kwartaal +33% te hebben behaald. Dat deze leden dan toch minder scoren komt
omdat zij zelf aangeven (57%) niet alle adviezen te hebben opgevolgd. Dit kan te
maken hebben met te weinig vermogen om alle geadviseerde signalen te volgen.
Het sinds enige tijd gestarte PERSOONLIJK rendementoverzicht wordt door 60,7%
gewaardeerd. Dit kan te maken hebben dat nog niet alle leden een dergelijk
overzicht hebben ontvangen. Gehele ledenenquête nog eens doorlezen? Klik HIER
Volgende maand: De serviceverlening van Weekendbeleggers.
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8 Speciale rubriek voor starters: Trend Simulatie Vermogens curve (TSV)
Het mooie van een softwareanalyse pakket is dat u bepaalde systemen
kunt testen. U als abonnee heeft geen pakket nodig, WB wel.
Er bestaat een indicator die in een oogopslag kan laten zien wat een
systeem waard is. Die indicator heet de de TSV. Hiermee kunt u testen
alsof u de trades daadwerkelijk had uitgevoerd.
WB
Weekendbeleggers
bv
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

Wij presenteren wederom de grafiekafbeelding van HEINEKEN.
Wanneer u was gestart met een bedrag van 10.000 euro en consequent
4000 euro had ingelegd (zonder herbelegging), dan had u dat bedrag
bijna verdubbeld. WB selecteert de fondsen op o.a. een mooi oplopende
TSV. Deze testing is puur om te laten zien dat u tijdens dalende en
stijgende koersen winst kunt maken.
Het testen kan uiteraard met elk bedrag worden uitgevoerd.

Let op:
Sinds 22 september 2006 doet WB dit overigens realtime op grond van
dezelfde principes, handelen op de gekleurde pijltjesindicator.
Het systeem staat sindsdien op ruime winst.
Ook u kunt gewoon meedoen door lid te worden met een halfjaar of een
jaarabonnement.

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik
HIER
Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

