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JAARGANG 3      NUMMER 10 

 Nieuwsbrief 
 

 

1. Gaat de markt nu eindelijk bewegen?  

 

Ter vergelijk vorige maand: 39 (68%) neutraal, 13 (23%) short, 5 (9%)groen 

 

Op vrijdagavond 29 oktober zijn maar liefst 8 longsignalen tegelijkertijd aan de 

leden verstrekt. Zou de langdurige zijwaartse beweging van de markt dan 

eindelijk aan z’n eind komen? 

 

 

2. RBS past zelfstandig Turbohefbomen aan 

Speciaal voor Weekendbeleggers heeft RBS deze week Turbo’s uitgegeven met 

de gewenste hefbomen net onder 4. Zie o.a. PPR (recently issued). Wij vinden dit 

fantastisch nieuws voor de Weekendbeleggers omdat wij voor ons systeem lage 

risicomijdende hefbomen promoten.
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3. WB tekent overeenkomst met vermogensbeheerder 

 
 Dhr. Sebastian Pluijmert directeur Invest Consult b.v en Michael Groenewoud oprichter directeur 

Weekendbeleggers b.v tekenen de overeenkomst onder toeziend oog van dhr. Frans Vrijvogel, 

oprichter directeur Invest Consult b.v. 

 

 

Zoals bekend is Weekendbeleggers bedoeld voor particuliere beleggers die zelf 

willen beleggen aan de hand van de WBi adviessignalen. Dat zal altijd zo blijven. 

Toch is er een kleine categorie beleggers die het niet (meer) zelf willen of kunnen 

uitvoeren.   

 

Hele ledennieuwsbrief lezen? Klik HIER 

  

4. WB voor het eerst sinds 2007 uitgestopt met Turbo’s DRAKA en BINCK 

door overnamegeruchten 

 

Vorige maand meldden wij dat door overnamegeruchten een superpareltje was 

gescoord met CRUCELL, +200% rendement.  

Zo’n overnamegerucht kan echter soms ook tegenwerken. 

 

In oktober zijn sinds de start in 2007 voor het eerst twee Turbo’s uitgestopt door 

overnamegeruchten, DRAKA (-1219,71) en BINCK (-585,78)  

 

 

 

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/5301.doc
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DRAKA 

 
Juist op het moment dat de WBi een open short signaal afgeeft (rode pijl) stijgt de koers door 

overnamegeruchten. 
 

BINCK 

 

 Juist op het moment dat de WBi een open short signaal afgeeft (rode pijl) stijgt de koers door 

overnamegeruchten. Een koersstijging van 25% in drie dagen is zelfs voor de WBI te veel.  

 

Wat is nu de consequentie van deze verliesposities? 

 

We noemen het voorbeeld BINCK TS 11.3 

Open positie ingenomen op 15 oktober prijs 2,65 

Uitgestopt op  25 oktober prijs 1,86 

Verlies  0,79 zijnde -29,8% zeg 30% 
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Wat betekent dit verlies dan voor uw belegd vermogen? Omdat Turboposities 

standaard worden ingenomen met 4% (beginners) van uw belegd vermogen (met 

een maximum van 10% van uw totale vermogen), is het uiteindelijke verlies op deze 

ene positie 4% x 30% = 1,2% (weet u het nog het belasting-box-3-sommetje?) 

 

Wat betekenen deze twee verliesposities voor de WB Turboportefeuille die wij sinds 

01 oktober 2007 registreren? 

  

Turbo’s worden standaard ingenomen met €2000 inleg 
 

Hitrate 71/(71+29)= 71% 

W/V ratio 689,25/440,97 = 1,56:1 

 

Dat betekent dat de indicator het in 71% van de gevallen correct had en dat voor 

elke geïnvesteerde euro u er in deze periode 1,56 euro voor teruggekregen heeft.  

 

5. 11 December gratis seminar en/of betaalde training  

 

Seminar. Op 11 december wordt er een gratis seminar gehouden in het Van der Valk 

hotel Amersfoort A1.  Tijdens dit seminar zal Michael Groenewoud van WB naast de 

gebruikelijke informatie over het Weekendbeleggerssysteem en de filmpjes “hoe leg 

ik anderhalve minuut een Turbo-order in, de nieuwde (jaar)WBX laten tonen. 

Daarnaast zullen enige wijzigingen in het WBconcept worden gecommuniceerd.  

 

Inschrijven gratis seminar? Klik HIER 

 

Training. Aansluitend op het (gratis) seminar verzorgt onze WB trainer dhr. Anton 

Beekman, bij voldoende belangstelling een betaalde training. De training “van 

signaal naar kapitaal” zal deze keer worden uitgebreid met de module “geen 

signaal toch kapitaal”.  

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de beurzen in ca. 70% van de tijd een 

zijwaartse beweging maken.  De langdurig zijwaartse beweging van de AEX is daar 

een mooi voorbeeld van . Anton laat u zien hoe u met opties dan toch geld kunt 

verdienen in een dergelijke markt.  

 

Er volgt nog een special over deze training maar vol = vol. 

 Inschrijven betaalde training? Klik  HIER

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=180
http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=277
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6. Ledenvraag van de maand: Dhr. de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael, 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

Dhr. de Jong. Prijsvorming komt tot stand door de bied en laatprijs spread van de afgeleide 

turbo EN de prijsvorming van de onderliggende waarde. Nou stel dat de prijs van bijv. een 

turbo long met hefboom 1  5 euro is en dus de koers van de onderliggende ook 5 euro is.  

Stel dat de onderliggende waarde een stabiel courant fonds is met veel handel   en ik geef 

mn limiet op tot 6 euro.  Dan is het als het goed is zo dat als de onderliggende waarde nog 

steeds 5 euro (op moment van opgeven order)is dat deze ook op deze prijs wordt 

afgehandeld (de bied /laat spread even buiten beschouwing gelaten) en mocht de 

prijsvorming op dat moment erg volatiel zijn dan zal als de prijs snel boven de 6 euro stijgt de 

order niet worden uitgevoerd. Of wordt er misbruik gemaakt van ruime limieten? (hogere prijs 

in rekening gebracht dan actuele koers?) als de prijs van de onderliggende waarde zou 

stijgen naar 6 euro tijdens uitvoeren van de order dan zie ik dit niet als "misbruik" omdat de 

onderliggende waarde ook is gestegen . "vroeger" was "bestens" mogelijk waarbij andere 

nadelen spelen. 

 

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 

 

Je zult het long signaal van  CRUCELL maar bewust genegeerd hebben.  

Zijn er leden geweest die dat is overkomen? 

U kunt reageren via contact@weekendbeleggers.nl 

 

(Red. WB: WB geeft adviessignalen die de klant zelf kan volgen of negeren) 

 

 

 

 

 

 

Beste Michael, 

 

Ik heb niet zo'n hoge bijdrage aan mijn portefeuille gehad door 

CRUCELL. Mijn winst is beperkt gebleven tot 92% (na aftrek van 

kosten).  

 

Ik heb gewerkt met een geschreven put maart 2010 en deze 

"automatisch" gesloten op een waarde van 10 eurocent op vrijdag 

de 17e. Verder heb ik maar een zeer klein deel van mijn vermogen 

ingezet (de helft van mijn gemiddelde inzet) omdat de resultaten 

van Crucell met long posities voor deze parel matig. Een iets 

slechter resultaat uit het verleden met Crucell en ik had niet 

meegedaan omdat mij verhouding tussen winstkans en risico dan te 

hoog was. Vooral door de dan relatief hoge mutatiekosten zou ik 

dan niet zijn ingestapt. 

 

Maar ik treur niet, mijn resultaat over 2010 is nog steeds positief 

(momenteel op jaarbasis 5%; na aftrek van alle kosten). 

 

 

Nog een hele goede week en een hartelijke groet, 

 

Adriaan 
 

mailto:contact@weekendbeleggers.nl
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Wat betreft de rente vergoeding op turbo shorts , als je kijkt bij de productspecificaties zie je 

het rentepercentage vermeld  een min ervoor duidt op vergoeding, zonder min is betalen 

Nu zie ik die min niet , nu kan het zijn dat door de lage marktrente  de vaste rente marge 

opslag het verschil van negatief naar positief veranderd en bij hoge markt rentes het 

marktrente deel hoger is dan de rente opslag van rbs waardoor deze negatief blijft 

(vergoeding )  

 

Maar deze verklaring van vaste rente marges van rbs  kan alleen kloppen als de turbo longs 

een hogere rentevergoeding moeten betalen dan dat je op een vergelijkbare short turbo 

krijgt/betaald.  Het gekke is dat de rente percentages voor zowel long als short ongeveer 

gelijk is  dwz wel allebei betalen  als short ontvangen zou zijn dan zouden ze niets verdienen 

met gelijke percentages  en zouden de getallen moeten variëren van "veel" betalen bij long 

naar een "beetje" ontvangen bij short  door invloed van de rente marges van rbs  bovenop 

de marktrente. M.a.w. als de markt rente fors zou stijgen zou bijv. van allebei 2% betalen bijv. 

het kunnen veranderen van bijv. 1 procent ontvangen op de shorts en bijv. 8 procent 

betalen op de long turbo's door invloed van de renteopslag/marge  

  

groet pieter  

 

Deze vraag is doorgezonden naar RBS en hierbij het antwoord 

 

Ha Michael, 
  
Wij stellen rond de theoretische waarde van een Turbo, dus in dit voorbeeld (al bestaan er 

geen Turbo's met een hefboom van 1, dat zijn certificaten of trackers) zou dat rond de 5 zijn. 

Als de onderliggende waarde snel naar 6 stijgt, dan stellen wij rond de 6. Immers, als de 

onderliggende waarde al op 6 staat en wij verkopen voor 5 dan verliezen we per gekochte 

Turbo 1 Euro. Andersom, als we al rond 6 stellen terwijl de onderliggende waarde nog op 5 

staat kunnen partijen aan ons verkopen op 6 terwijl dat 5 zou moeten zijn en verliezen wij 1 

Euro per verkochte Turbo. Er zijn genoeg partijen die dit monitoren, dus wij zorgen ervoor dit 

goed te doen. Theoretisch kan het dan natuurlijk wel voorkomen dat je een order wil 

inleggen op het moment dat het aandeel 5 staat en dat het dan net verspringt naar 6, maar 

dat  kan ook met aandelen gebeuren. Verder geldt altijd dat als klanten het gevoel hebben 

dat iets niet klopt, of als er zijn vragen over de spread, ze het beste direct 0900 MARKETS 

kunnen bellen.  
  
De financieringskosten of opbrengsten bepalen wij aan de hand van de korte rente van de 

onderliggende valuta(s). Hierbij tellen we in principe 2% op voor Longs, en halen er 2% af  

voor Shorts. Dus stel dat de korte rente 4% is, dan betaal je 4+2=6% voor Longs en je ontvangt 

4-2=2% voor Shorts. De korte rente is nu echter laag, waardoor je door de marge van 2% 

zowel voor Longs als Shorts financieringskosten betaalt. Voor bijvoorbeeld onderliggende 

waarden in Euro zoals de AEX is de vandaag gebruikte rente 0,76% (1 maands Euribor). Dat 

betekent dat vandaag de rente die je betaalt voor Longs uitkomt op 0,76 + 2 = 2,76%, en 

voor de Short betaal je 0,76% - 2% = 1,24%. Als de rente weer gaat stijgen kan dat betekenen 

dat je meer gaat betalen voor Longs en voor de Short financiering ontvangt. 
Op rbs.nl/markets kan je altijd de actuele renteniveau's vinden en met de Turbocalculator 

kan je een inschatting maken van het effect van de (huidige) financieringskosten over 

langere termijn. 
 
Hoor het graag als er nog vragen zijn en we zijn op werkdagen altijd bereikbaar op 0900 

Markets. 
  
Mvg Erik (red. Erik Mauritz RBS Markets), 


