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 Nieuwsbrief 
 

 

1. Online Seminar nu op website te volgen 

 
Sinds enkele weken is het online seminar (60 minuten) via de website te bezichtigen. 

Online Seminar volgen? Open de hyperlink www.weekendbeleggers.nl   

Volg daarna letterlijk de instructies. 
 

 

     In dit nummer: 

 

1. Online Seminar vanaf nu op website te volgen; 

2. E-book Michael Groenewoud bereikt finale stadium; 

3. De zijwaartse beweging (deel 1); 

4. Vergelijk WB versus Berkshire Hathaway versus AEX; 

5. De eerste 2 Pareltjes 2012 zijn gerealiseerd: BINCK +27,98% en IBEX35 +30,91%; 

6. Een AEX ledenvraag beantwoord; 

7. WBX update (9% long, 69% neutraal en 22% short) incl. vernieuwde jaarstaafdiagram; 

8.  Tip AB INBEV TL 35,40 binnen 2 maanden op: +23,55% 
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2. E-book Michael Groenewoud bereikt finale stadium. 
De content van het E-book Succesvol Turbo Beleggen bij stijgende en dalende 

koersen door Michael Groenewoud is gereed. Wij verwachten het E-book daarom 

nog deze week of hooguit volgende week te kunnen presenteren. Lezers van deze 

Nieuwsbrief kunnen dit boek bestellen met korting. Leden ontvangen dit boek gratis. 

 

3. De zijwaartse beweging (deel 1) 

Dit hoofdstukje over de trading range (zijwaartse beweging) is vooral bedoeld om 

het verschil met de strategie van stijging en daling aan te geven.  

 

  
Bron Wallstreet Pro: Tradingrange voor AEX in 2010 (blauwe deel) met TSV (paars) 

  
Tijdens een tradingrange heeft het systeem voor stijging en daling het moeilijk, dat 

wil zeggen het levert geen winst op en maar ook geen verlies. Dat kunnen we het 

beste controleren door naar de TSV te kijken, die beweegt dan ook zijwaarts ten 

teken dat er geen winst en geen verlies is gemaakt, het belegd vermogen blijft dan 

dus gelijk. Maar dat heeft dan wel een jaar gekost! Bovendien is het vervelende van 

een tradingrange dat je altijd pas achteraf kunt vaststellen dat er een tradingrange 

plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Je kunt er dus in een strategie van stijging en 

daling niet op anticiperen……..of misschien toch wel?  

 

Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan HIER 

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/6982.pdf


 

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten  

 

 

PAGINA 3 
GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR 

WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN 

 

4. Vergelijk WB versus Berkshire Hathaway versus AEX 

 
 
Bovenstaande afbeelding betreft een vergelijking van de WB Turboportefeuille 

(groen) met de AEX (wit) en het Amerikaanse beleggingsfonds Berkhire Hathaway 

(paars) van Warren Buffet, beter bekend als de beste belegger/investeerder ter 

wereld. (de rare rechte streep komt omdat er een koersgap is vanwege het 

ontbreken van een deel van de koersgegevens).  

Alle portefeuilles zijn dus op hetzelfde moment in 2007 gestart met €30.000. 

 

5. De eerste 2 Pareltjes 2012 zijn gerealiseerd  

De eerste 2 Pareltjes voor 2012 zijn binnen. BINCK +27,98% en IBEX35 (Spaanse AEX) 

met +30,91%. Details zien? Klik dan HIER 

Wilt u gratis nog sneller op de hoogte zijn van de sluitsignalen? Meldt u dan aan bij 

Twitter (zie onder aan deze Nieuwsbrief). 

 

6. Een AEX ledenvraag beantwoord 

Geachte Michael Groenewoud, 

  

De afgelopen maand lees ik regelmatig het volgende: (oa Royce Tostrams en Nico 

Bakker) 

"In de pers verschijnen regelmatig berichten dat de AEX bewegingen in 2012 sterke 

overeenkomsten vertonen met die in 2008. De AEX heeft een cruciaal draai- of 

kantelpunt bereikt. Een gitzwart scenario voor de komende periode behoort tot de 

mogelijkheden. De AEX moet binnenkort boven de 325 puntengrens gaan bewegen 

om een vrije val tot ver onder de 250 punten te voorkomen ". Is daar iets van te zien?  

 

Wilt u het antwoord van Michael Groenewoud lezen? klik HIER 

 

 

 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=198
http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/6995.pdf
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7. WBX update (9% long, 69% neutraal en 22% short.)  

incl. vernieuwde jaarstaafdiagram 

 

De WBX-taartgrafiek geeft over 58 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. 

 

 

 

 

8. Tip AB INBEV TL 35,40 update: +23,55% 

In deze Nieuwsbrief van Januari 2012 hebben wij de AB INBEV TL 35,4 geadviseerd 

Deze turbo is aangekocht op 30-12-2012 voor 14,31.  

Koers op 02-03-2012: +17,68, een ongerealiseerd rendement van +23,55%. 

 

Eerder afgegeven tips uit deze Nieuwsbrief waren:  

Nov 2010   FUGRO  TL 41  + 60,8% 

Nov 2010   DAX  TL 4880 + 21,6% 

Nov 2010   AALBERTS  TL 13  + 54,9% 

Sep 2009   HEINEKEN  SP L 22  + 66,26% 

Mei 2008   DAX           TS  8050 +130,00% 

Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 
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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 

 

 

 

 

WORD LID  WORD WEEKENDBELEGGER 

 

Wilt u abonnee worden? Klik HIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB nu ook op sociale netwerken te volgen 
 

Voor LinkedIn zoek op Michael Groenewoud     Klik HIER 

Voor Twitter zoek op    Weekendtraders              Klik HIER 

 

 

 

 

 

 

Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief?  

Dat kan via contact@weekendbeleggers.nl  

 

Uw reacties worden dan mogelijk de volgende Nieuwsbrief geplaatst. 

 

 

 

 

Wat zijn de Weekendbeleggers plannen voor 2012? 

 

1. Het publiceren van een E-book “Succesvol Turbobeleggen bij 

stijgende en dalende koersen” door Michael Groenewoud zodat u 

o.a. mijn visie, strategie en tactiek nog eens rustig kunt nalezen; 

2. Het onderzoeken van een strategie voor de zijwaartse beweging. 

Volgens de literatuur bewegen koersen vooral  zijwaarts. Die zijwaartse 

beweging pakken we ditmaal niet aan met Turbo’s maar met opties 

vanwege het wegsmelten van de tijdswaarde. We doen dit alleen 

met indexen en starten met de AEX. Leden kunnen dit onderzoek live 

volgen om te kijken of dit past binnen hun eigen risicoprofiel. 

Daarnaast wordt onderzocht of dit past binnen de 

Weekendbeleggers filosofie. 

3. WB managed account <€50.000 

 

TELL A FRIEND 

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

 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=278
http://www.linkedin.com/pub/michael-groenewoud/a/bb0/8b1
https://twitter.com/#!/Weekendtraders
mailto:contact@weekendbeleggers.nl
http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=179

