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-------------------------------------------------------------------------------------1. Resultaat Q3: +21,72%
In het derde kwartaal (Q3) heeft WB een resultaat behaald van +21,72 %.
Dit resultaat is bereikt doordat de Weekendbeleggers maximaal hebben geprofiteerd
van sinds april ingenomen Turbo shortposities.
In dezelfde periode is de AEX gedaald met -17,90%

2. Resultaat Turboportefeuille update YTD 2011: +6,82%
Voor 2011 is een rendement behaald van +6,82% terwijl de AEX in de vergelijkbare
periode is gedaald met (van 354,57 naar 280,18)-21%
Weekendbeleggers verslaan nu al meer dan vier jaar de AEX met een realtime
outperformance van 202%.
Details zien? Klik dan HIER
Start Turboportefeuille 19 juli 2007 met €30000
Per trade 2000 euro ingelegd (zonder herinvestering)
2007: 5,5 maanden
2008: 12 maanden
2009: 12 maanden
2010: 12 maanden
2011: 9 maanden
Totaal 50,5 maand = 4,21 jaar
Formule samengestelde interest (rente-op-rente)
30000*(1+24,57%)^4,21 = 75623 (in euro’s)
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3. WB op all time high in september
WB heeft in de maand september haar eigen Turbo record verbroken.
Stand per 23 september €81.451.
Dat is een rendement +172% sinds 19 juli 2007 (start €30.000. (AEX -50%)

4. WBX update, (34% neutraal, 66% short)
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.

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

5. Beleggen op eigen rekening maakt het verschil
Bij Weekendbeleggers kunt u op 2 manieren beleggen. In het eerste geval belegt u zelf bij
uw eigen bank of broker op basis van de vrijdagavondadvies signalen zoals wij dat nu al
ruim 4 jaar realtime uitvoeren.
Waar het om gaat is dat u elke minuut kunt stoppen en tegelijkertijd bij uw geld kunt dat
immers op uw eigen rekening staat als de resultaten u niet bevallen.
De tweede mogelijkheid is dat u de transacties overlaat aan WB-managedvermogensbeheer omdat u niet de tijd, niet de discipline of gewoon geen zin heeft om het
zelf uit te voeren. De vermogensbeheerder voert uw transacties uit met een machtiging van
een rekening die op uw naam staat. Ondanks een opzegtermijn van een maand kunt u
elke minuut stoppen, de zaak laten liquideren en bij uw geld kunnen dat immers op uw
eigen rekening staat. Daarnaast staat onze vermogensbeheer onder AFM controle.
Het niet bij uw eigen geld kunnen is vaak anders bij alternatieve beleggingsmogelijkheden.
Drie actuele voorbeelden, hedgefunds, een actuele fraudezaak met Amerikaanse
levensverzekeringen en het dekkingstekort van pensioenfondsen.
Voorbeeld 1, Hedgefunds
Stel, u heeft een positie in een hedgefund (een fund dat handelt bij stijging en daling) en
het fund presteert volgens u niet goed. Meestal heeft u bij zo’n beleggingsfonds dan een
opzegtermijn van een maand. Soms, niet altijd, moet u ook nog betalen om eruit te mogen.
Dus als u bijv. op 15 september wilt stoppen, dan kunt u pas uit dit fonds stappen op 31
oktober. Uw geld (of wat daarvan dan nog over is) ontvangt u misschien rond 15
november.
Daar komt bij , men kan het fonds ook sluiten en dat laatste komt regelmatig voor (zie
afbeelding).
Let op, op dat moment kunt u niet eens meer uit uw fund en dus ook niet meer bij uw geld!
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Voorbeeld 2, Amerikaanse levensverzekeringen
Vier Nederlanders zijn afgelopen dinsdag gearresteerd op verdenking van grootschalige
fraude met zeker 200 miljoen euro van beleggers.
Huiszoekingen
Het gaat om Quality Investments, een bedrijf dat voornamelijk zei te investeren in
Amerikaanse levensverzekeringen. Directeur Frank Laan is een van de vier Nederlandse
arrestanten.
Bij het onderzoek zijn huiszoekingen gedaan op 27 locaties in Nederland, Spanje, Turkije,
Zwitserland, Dubai, Engeland en de Verenigde Staten.
Voor miljoenen euro's werd er beslag gelegd op huizen, luxe auto's, dure horloges, boten en
een vliegtuig. Da’s pech, uw geld is nu helemaal weg! Dan toch liever (laten) beleggen op je
eigen rekening?

Voorbeeld 3, Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald
donderdag 22 september 2011 13:33
Amsterdam - Eind augustus 2011 is de gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds
gedaald naar 101%. Eind maart bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 112%. Dit blijkt
uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Foto: fbf
Deze verslechtering van de dekkingsgraad — de verhouding tussen beschikbare middelen en
verplichtingen - hangt samen met de daling van de aandelenkoersen, waardoor de waarde
van de beschikbare middelen verminderde. Daarnaast namen de verplichtingen van
pensioenfondsen toe door een daling van de lange rente.
Door deze ontwikkelingen bevinden veel pensioenfondsen zich momenteel in een
dekkingstekort. Een dekkingstekort houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds
lager is dan 105%. Pensioenfondsen in dekkingstekort moeten een herstelplan indienen bij De
Nederlandsche Bank. Begin 2012 zullen deze herstelplannen worden geëvalueerd.

Conclusie (red.)
Bij Weekendbeleggers belegt u op eigen rekening en kunt u bij tegenvallende resultaten zelf
ingrijpen en gelijk bij uw geld.
Dit geniet de voorkeur boven hedgefunds die bij tegenvallende resultaten zo maar gesloten
kunnen worden, vermeende fraude bij Amerikaanse levensverzekeringen waar u mag hopen
of u ooit uw geld terugkrijgt en pensioenfondsen waarbij uw pensioenuitkering steeds
onzekerder wordt a.g.v. dalende dekkingsgraden.
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6. Ingezonden stukken: De BINCKbank rendementsgrafiek
Een van de leden heeft ons op
23-09-2011 deze BINCK
rendementsontwikkeling
gezonden, waarvoor wederom
dank.
Deze belegger laat zijn
beslissingen naast de WB
signalen mede afhangen op
basis van de trend van WBX
Jaar staafdiagram (zie item 4)

Bron: Binckbank rendementsoverzicht.

U ziet duidelijk het verschil in rendement tussen een in het weekend actieve
Weekendbelegger (rood) en een AEX buy-and-hold belegger (groen) in dezelfde periode.

7. 1e gezamenlijk online seminar WB/RBS succesvol verlopen.
Op dinsdagavond 06 september (20:00 uur-21:00 uur)a.s. heeft het allereerste WB/RBS ONLINE
Seminar plaatsgevonden.
Rogier San Giorgi van RBS heeft u de basisbeginselen van de Turbo uitlegd.
Michael Groenewoud, oprichter en directeur van Weekendbeleggers heeft een presentatie
verzorgd over zijn beleggingssysteem.
Maar liefst 149 beleggers hadden ingeschreven terwijl er uiteindelijk 107 personen
daadwerkelijk hebben ingelogd tijdens de voetbalwedstrijd NL-FINLAND.
Wat ons betreft, voor herhaling vatbaar.

8. Resultaten gratis Nieuwsbrief tips tot heden
Eerder afgegeven tips uit deze Nieuwsbrief waren
Nov 2010
Nov 2010
Nov 2010
Sep 2009
Mei 2008

FUGRO
DAX
AALBERTS
HEINEKEN
DAX

TL41
+ 60,8%
TL4880 + 21,6%
TL13
+ 54,9%
SPL 22 + 66,26%
TS 8050 +130,00%

p.s. in deze rubriek zijn (nog) geen verliesposities te melden.
Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten

PAGINA 6

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR
WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN

WB
Weekendbeleggers
bv

Op uitnodiging van FOREX PROS heeft WB op 27 september jl. een online
seminar gehouden.

WBérs
Weekendbeleggers
(leden)
WBi
Weekendbeleggers
indicator. De
gekleurde pijltjes
indicator in gebruik
bij WB
WBX
Weekendbeleggers
index. Speciaal
geselecteerd
fondsenbestand

WORD LID

WORD WEEKENDBELEGGER

Abonnee worden? Klik HIER

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

WB nu ook op sociale netwerken te volgen
Voor LinkedIn zoek op Michael Groenewoud
Voor Twitter zoek op Weekendtraders

Klik HIER
Klik HIER

TSV
Trend Simulatie
Vermogenscurve

Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief? Dat kan via
contact@weekendbeleggers.nl
Uw reacties worden dan mogelijk de volgende Nieuwsbrief geplaatst.

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER
Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

