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Nieuwsbrief
1. Seminar WB&RBS 02 maart a.s. vervallen vanwege verkiezingen;
2. WBX update;
3. DRAKA TL 12.6 uitgestopt en toch +77,88% winst?!;
4. De eerste 2 Pareltjes voor 2011 zijn alweer gescoord!;
5. Online seminar DFT.nl tips 2011 update;
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6. Turbo hitate update;
7. The trend is your friend;
8. Uw Fondsverzoek van de week: RANDSTAND versus BRUNEL versus USG;
9. Turboprijzen aanbieders vergeleken;
10. Einde van de maand? Altijd rendementsgrafieken update;
11. Educatie: De 10 valkuilen van een belegger
1. Seminar WB&RBS vervallen vanwege verkiezingen
Het al maanden geleden geplande (avond) seminar samen met RBS is helaas vervallen door
de Provinciale Staten verkiezingen op 02 maart.

2. WBX update
De WBX-taartgrafiek geeft over 59 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.

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn
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3. DRAKA TL 12.6 uitgestopt en toch +77,88% winst?
Dit product heeft op 08.02.2011 het stop loss niveau bereikt en is derhalve niet meer verhandelbaar. De restwaarde is 7,56.

Beëindiging Draka Turbo’s
Als gevolg van het overnamebod van Prysmian S.p.A. op Draka Holding N.V. dat op 8
februari 2011 gestand werd gedaan, worden de Turbo’s op Draka beëindigd.
Het bod van Prysmian bedroeg EUR 8,60 in contanten plus 0,6595 nieuw uit te geven gewone
aandelen Prysmian voor elk aandeel Draka. De nieuw uit te geven aandelen Prysmian
worden gewaardeerd op de slotkoers van Prysmian op 7 februari 2011, EUR 15,53

Afbeelding 1: Onderliggende waarde aandeel DRAKA

Op 05 november 2010 gaf de WBi een open long signaal voor DRAKA (afbeelding 1).
WBérs hebben de standaard TL 12.6 (hefboom < 4 ) aangekocht voor een prijs van 4,25.
Door de uitstopping is de slotprijs bepaald op 7,56, derhalve een rendement van +77,88% (3
maanden tijd). Afbeelding (2) de afbeelding van de Turbo long (TL) 12.6.

Afbeelding 2: Turbo DRAKA TL 12.6

4. De eerste twee Pareltjes voor 2011 zijn alweer gescoord!
25 feb: HANG SENG
+14,92%
08 feb: DRAKA (zie rubriek 3) +77,88%
Alle Pareltjes zien sinds de start in 2007? Klik HIER

5. Online seminar DFT.nl tips 2011 update;
Op 23 november jl. werd Michael Groenewoud (oprichter/directeur van Weekendbeleggers)
uitgenodigd door De Financiele Telegraaf (DFT) en RBS voor een online seminar Visie en Tips
2011 met nog 2 analisten. De tips van Michael Groenewoud voor de middellange termijn
luidde vorig jaar november als volgt:
Koers
Koers
Hefboomwinst
231110
250211
1. FUGRO koers Turbo long
14,93
23,14
+ 55%
2. AALBERTS koers Turbo long
3,44
4,93
+ 43,3%
3. DAX
koers Turbo long
19,85
24,04
+ 21,1%
Gemiddeld: +39,80% in 3 maanden tijd (met een risicomijdende hefboom < 4)

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend
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WB-leden hadden deze tips al eerder in de tijd ontvangen en scoren gemiddeld een nog
hoger rendement in deze periode. U kunt het DFT-online seminar terugzien via de site van de
Financiele Telgraaf www.dft.nl en dan zoeken op tabblad seminars/filmpje van 23 nov 2010.
Eerder afgegeven gratis tips uit deze gratis Nieuwsbrief waren:
Sep 2009 HEINEKEN SPL 22 +66,26%
Mei 2008 DAX TS 8050 +130%

6. Turbo hitrate sinds start 2007

Ongerealiseerd betekent dat dit rendement nog niet is gerealiseerd omdat deze posities nog open staan.

7. The trend is your friend
Vorig jaar hebben de beleggers een uitzonderlijk lange trading range (zijwaartse beweging
van de markt) meegemaakt. WB heeft regelmatig aangegeven dat beleggen ook een
kwestie is van timing. De markt zou een keer kleur moeten bekennen naar boven toe of naar
beneden toe. Voorlopig werd het naar boven toe. Hele artikel lezen? Klik HIER

8. Uw fondsverzoek van de week; RANDSTAD vs BRUNEL vs USG
Sinds enige tijd vragen Weekendbeleggers elke week fondsen aan die zij graag willen zien.
Ditmaal een vergelijk tussen drie fondsen omdat een van de leden aangaf dat het hem was
opgevallen dat de koersen van RANDSTAD, en USG de laatste tijd zo goed op niveau bleven
hangen en BRUNEL veel meer daalt. (red. RANDSTAD en BRUNEL zijn opgenomen in het WB
systeem, USG niet).

Deze belegger zou toch niet in valkuil nummer 10 zijn gevallen? (zie rubriek 8 Educatie)

9. Turboprijzen aanbieders vergeleken
Een van de leden heeft van een beperkt aantal Turbo’s de aanbieders vergeleken qua prijs.
WB heeft hier een ledennieuwsbrief aan besteed? U mag zelf conclusies trekken. Hele artikel
lezen? Klik HIER

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten
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10. Einde van de maand? Altijd rendementsgrafieken update
Behoudende portefeuilles

Bron Wallstreet Pro

Vanaf de gele pijl is WB realtime aan het beleggen op basis van testresultaten uit het verleden (let op zonder
herinvestering (elke trade €4000)

Bron Wallstreet Pro

Vanaf de gele pijl is WB realtime aan het beleggen op basis van testresultaten uit het verleden
Let op, zonder herinvestering (elke trade €4000).

Turboportefeuille (groen) versus AEX (wit)

Bron Wallstreet Pro

WB is op 19 juli 2007 realtime gestart met een Turboportefeuille.
Deze hefboomportefeuille heeft tot heden zo rond de +34% rendement per jaar gescoord. Let op tot heden zonder
herinvestering (elke trade 2000). De AEX is met een outperformance van 274% ruim verslagen.
Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend
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11. Educatie: de 10 valkuilen van een belegger
WB
Weekendbeleggers bv
WBérs
Weekendbeleggers
(leden)
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

1 Het ontbreken van een beleggingsplan
Veel beleggers doen maar wat. Onze WB trainer Anton Beekman verwoord het altijd zo
“Niet NA-denken maar VOOR-denken!” WB biedt u een bewezen plan.
2 Onjuist uitvoeren van beheer
Met minder dan 5000 euro handelen is succesvol traden goed mogelijk. Met meer dan
50000 euro handelen zonder juist beheer leidt uiteindelijk tot verlies.
WB biedt u de “Instructiekaart voor dummies” waardoor u risicomijdend een
hefboompositie kunt innemen.
3 Te snelle en te hoge verwachtingen
Veel belegger denken dat zij snel rijk kunnen worden op de beurs. Zij denken ook dat hoe
meer zij handelen hoe kansrijker hun geluk wordt. Niets is minder waar. Aan- en
verkoopkosten komen ten laste van het rendement.
WB toont al ruim vier jaar aan dat u met minder handelingen meer rendement kunt
behalen.
4 Geen portefeuille bescherming
Veel beleggers beschermen hun posities niet af door beschermingsconstructies. WB maakt
gebruik van een unieke indicator die tijdig waarschuwt voor naderend onheil. Hierdoor is
het bij WB niet noodzakelijk dat kostbare beschermingsconstructies worden opgezet. Dit
komt ten goede aan het rendement. De WBi is namelijk uw beschermingsconstructie!
5 Gebrek aan geduld en discipline
Veel beleggers beleggen op korte termijn omdat zij gebrek hebben aan geduld en
discipline. Zij zullen uiteindelijk vanzelf ervaren dat dit niet de goede weg is of er moet
voldoende tijd zijn door de week om dit uit te voeren met een goed plan.
Bij WB wordt op middellange termijn gehandeld (gemiddeld 6 weken tot 9 maanden)
6 Tegen de trend in handelen
The trend is your friend. Ga dus nooit tegen de trend in handelen!
Velen zijn u voor geweest en velen hebben verloren.
WB gaat altijd met de trend mee of de koers nu omhoog of omlaag gaat.
7 Verliesposities te lang aanhouden
Vooral mannelijke beleggers hebben last van deze typische karaktereigenschap. Wees
een man en geef je fout gewoon eerlijk toe. Noteer je fout en maak deze fout gewoon
nooit meer. Vrouwelijke beleggers gaan hier veel beter mee om.
Bij WB wordt u geadviseerd tijdig uit een positie te gaan door het sluit signaal.
8 Over-trading
Te veel willen inleggen op die ene Gouden Tip. Er bestaan geen Gouden Tips.
WB heeft hiervoor speciaal de signalencalculator ontwikkeld om over-trading te
voorkomen.
9 Geen volledige verantwoordelijkheid willen nemen voor eigen acties
En als het fout gaat dan heeft natuurlijk iedereen het gedaan behalve de persoon die de
order zelf heeft ingevoerd?! Bij WB is de hitrate gemiddeld 74%
10 Perspectief uit oog verliezen zowel technisch als fundementeel
Veel beleggers beleggen op korte termijn. Zij zitten dus “dicht op de koers”. Zij vergeten
daarbij uit te zoomen met een paraplublik om te zien wat er echt gebeurt. WB analyseert
kwantitatief technisch niet fundamenteel.
WB biedt “WBi-managed vermogensbeheer”, hierbij wordt uw portefeuille ook
fundamenteel geanalyseerd. Daar betaalt u dan 1% meer voor, minimale inleg €50.000.

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER
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