J A AR G A NG 1

NU M M E R 9

Nieuwsbrief
03 okt. 2008

In dit nummer de 9e maandcijfers:
1. Resultaten Turbo short DAX mei tip 82,79%
2. Resultaten van de 3 strategieën

3 x uitstekend

3. Resultaten profiel standaard

9,19%

4. Moneymanagement, de helft van de winst verzilverd !

Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

5. Resultaten profiel behoudend 2 jaar Weekendbeleggers 19,65% (jaarbasis)
6. Kwantitatieve analyse versus fundamentele analyse 2008

1. Resultaten DAX Turbo short mei tip: 82,79%
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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.
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 gegevens.
(u kunt met uw muis over de grafiek bewegen om de
prijsstijging vanaf 09 mei te kunnen volgen)
2. Resultaten van de 3 strategieën
De WBi heeft vanaf begin 2008 consequent
aangegeven dat u het best kon blijven inspelen op
een daling van de markt.
Resultaten profiel offensief tot heden:
Q1: 29,18%
Q2: 44,12%
Q3: 70,63%

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR WEEKENDBELEGGERS
BELANGSTELLENDEN
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Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem

Totaaloverzicht 9e maandcijfers 2008
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3. Resultaten profielen behoudend, standaard en offensief
Ondanks de zeer positieve resultaten tot heden is ons
hefboomonderzoek nog niet afgesloten. Daarover later meer.
Gemiddeld 3 x zoveel
winsttransacties als
verliestransacties
&
Gemiddeld per
transactie 3 x zoveel
winst als verlies

Profielen behoudend, standaard en offensief klik HIER voor details
4. Moneymanagement, de helft van winst verzilverd !
Op vrijdag 26 september 2008 zijn alle leden geadviseerd de helft
van de ruim 60% papieren hefboomwinst te verzilveren.
Daarmee realiseren zij 30% daadwerkelijke winst. Deze winst neemt
niemand hen nu nog af.
Onze 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. De WBX geeft namelijk
voor 77% aan dat u in blijft spelen op een daling.

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs
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5. Resultaten 2 jaar Weekendbeleggers profiel behoudend:
19,65% (op jaarbasis)
Exact 2 jaar geleden is ons kwantitatief analyse systeem REALTIME
gestart. Diverse beursstormen zijn doorstaan. HIER vindt u de
resultaten historisch gespecificeerd per fonds.

6. Kwantitatieve analyse versus fundamentele analyse 2008
In de jaarlijkse VEB uitgave “beleggingtips 2008” geven 14
beleggingsexperts hun visie en tips voor het jaar 2008.
13 van deze beleggers passen Fundamentele Analyse toe en 1
belegt volgens de Technische Analyse.
Van hun meest interessante uitspraken van eind vorig jaar heb ik
een kort verslagje gemaakt. Klik HIER voor het verslag.
Corne van Zeijl is onlangs verkozen tot beste beleggingsexpert
2008 tijdens de uitreiking van de Gouden Stier.
Klik HIER voor een linkje naar de VEB site/beleggingstips 2008

U kunt zich HIER INSCHRIJVEN voor het gratis
SEMINAR van 18 oktober a.s. te Amersfoort

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis

Nog niet ingeschreven? Klik bij INSCHRIJVEN

Eenvoudig, emotievrij en effectief

