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1. Hoge volatiliteit = verzilveren winst
Op vrijdag 26 oktober 2008 zijn de leden voor de 2e maal geadviseerd de helft van de
op dat moment ruim 60% papieren hefboomwinst te verzilveren.
Daarmee realiseren zij +75% daadwerkelijke winst voor 2008.
Deze winst neemt niemand hen nu nog af.
De leden beperken daarmee de hebzucht naar nog meer winst en vergroten hun
angst door mogelijke verliezen in de toekomst te vermijden. De andere helft blijft in
positie. Van de 47 fondsen uit de WBX geven er 45 op dit moment een shortpositie
aan. Voor meer info klik HIER.

2. Resultaten DAX Turbo short mei tip: +127,02% (per 1710)
In de nieuwsbrief van 09 mei bent u uitgenodigd een keertje mee te doen met een van
onze WBi adviessignalen. Het betrof de Duitse DAX. (zie ook pt. 4).
U kunt het koersverloop van de DAX TS 8050 realtime HIER volgen en controleren op de
officiële ABN-Amro site. U vindt er de grafiek en overige gegevens.
(u kunt met uw muis over de grafiek bewegen om de prijsstijging vanaf 09 mei ‘08 te
kunnen volgen)
3. WB passeert +100,00% winstgrens
Regelmatig ontvangen de vaste leden een ledennieuwsbrief. Wilt u een keertje zo’n
ledennieuwsbrief meelezen? Klik HIER. U wordt ten strengste afgeraden alsnog in deze
posities te stappen!

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn
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Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem

4. Wat schrijft de Pers?
In TradersBulletin oktober 2008 van Keyword Info Systems BV is het volgende artikel over
Weekendbeleggers bv verschenen en geschreven voor door Rombout Kerstens, directeur
Keyword BV
Wij nemen hierbij de letterlijke tekst over.

Weekend beleggen geeft rust
De ervaren belegger Michael Groenewoud (50) werd getriggerd om beter te gaan beleggen door de
grote beursdaling tussen eind 2000 en medio 2003. Na jaren uitgebreide studie en testen van veel
indicatoren met verschillende instellingen claimt hij in 2006 eindelijk een indicator gevonden te
hebben, die een soortgelijke beursdaling als voorheen op tijd signaleert. Na een uitvoerige simulatie
en testperiode over meer dan 20 jaar koershistorie bracht hij alles uiteindelijk samen in een volgens
hem robuuste beleggingsmethode. Zo ontstond in 2006 op basis van zijn indicator een
tradingsysteem gebaseerd op een hoog percentage (74%) goede beleggingsbeslissingen. Vanaf 22
september 2006 wordt met dit systeem met echt geld belegd en tot op heden wordt ieder kwartaal
met winst afgesloten.
Michael Groenewoud verstuurt vanaf 2007 alleen in het weekend via internet aan-en verkoopsignalen
op basis waarvan de aangesloten leden kunnen handelen. Hij claimt dat het uitsluitend in het
weekend geven van signalen door zijn 200 leden als rustgevend wordt ervaren. Michael geeft geen
advies over een stop loss, dus het kan voor zijn leden tijdens de week nog best spannend worden.
Uit eigen bron weten wij (redactie) wel dat het systeem inderdaad al een tijdje winstgevend draait.
Statistisch gezien blijft het natuurlijk de vraag of het toeval is. De backtests (zie grafiek 2) zijn
gebaseerd op relatief weinig trades, maar wij zijn erg benieuwd hoe het in de komende tijd blijft gaan.
Meer informatie: www.weekendbeleggers.nl

Grafiek 2: Weekendbeleggers-indicator

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN

PAGINA 3

Gemiddeld 3 x zoveel
winsttransacties als
verliestransacties
&
Gemiddeld per
transactie 3 x zoveel
winst als verlies

WB
Weekendbeleggers
bv
WBX
Weekendbeleggers
index. Speciaal
geselecteerd
fondsenbestand
WBi
Weekendbeleggers
indicator. De
gekleurde pijltjes
indicator in gebruik
bij WB
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

5. Reacties van leden
Dhr. A. Beekman Coevorden (19 oktober 2008), lid sinds 16 juli 2008
Ik ben half juli 2008 lid geworden. Inmiddels 11 signalen open short en 3 sluit short
gekregen. Ben steeds ingestapt met een turbo (hefboom ca. 2) en een synthetisch
aandeel short (gekocht put i.t.m. en verkochte call a.t.m.). De eerste twee trades
sloot ik af met verlies.
Per 17 oktober 2008 is het resultaat echter onwaarschijnlijk goed. Dit dankzij de
juiste WB-signalen en de forse daling op de beurs. Ruim 300,00% winst waarvan
circa één derde gerealiseerd, dit mede door de gedeeltelijk winstneming op
sommige posities. Natuurlijk zal dat niet zo blijven maar het systeem geeft me wel
veel vertrouwen."

Er wordt alleen geplaatst met nadrukkelijke toestemming van de
schrijver. Nog meer Reacties lezen? Klik HIER.

6. Succesvol seminar te Amersfoort
Op 18 oktober jl. is wederom een succesvol seminar gehouden.
Ook langs deze weg willen wij de jongste leden veel succes
wensen bij Weekendbeleggers.

7. 3e kwartaalcijfers gecorrigeerd

Een van onze kritische leden wist te melden dat WB zich tekort had
gedaan met het Q3 rendement. Dit moest voor het profiel
standaard geen +8,72% zijn zoals getoond, maar +9,19%.

U kunt zich HIER INSCHRIJVEN voor het gratis
SEMINAR zaterdag 13 december a.s. te Amersfoort
WAAROM BEGINT U 2009 NIET ALS WEEKENDBELEGGER?

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis

Nog niet ingeschreven? Klik bij INSCHRIJVEN

Eenvoudig, emotievrij en effectief

