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In dit nummer: 

1. DAX Turbotip van mei op 65,63% 

2. Marktvisie WBX 79% short 

3. Seminar bij ABNAMRObank uitstekend verlopen 

-zie 3 foto’s 

-zie presentatie van een enthousiaste 

Weekendbelegger 

-zie delen van presentatie Michael Groenewoud 

4. Wist u dat?  
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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  

Inspelen op  stijging 

 

Short open/sluit  

Inspelen op daling 

 

KA 

Kwantitatieve analyse 

 

 

In de Nieuwsbrief van mei 08 bent u uitgenodigd een 

keertje mee te doen met een van onze indicator 

adviessignalen. Het betrof de DAX.   

 

Nu zullen sommige beleggers wellicht denken dat dit 

mogelijk met heel veel risico gepaard is gegaan?  

 

Bij WB wordt uw risico beperkt. Om te beginnen 

hanteert u voor Turbo’s een lage hefboom van 

maximaal 4.  

 

Dat bekent dat de koers, ondanks een gemiddelde 

hitrate van 75% en het indicator shortsignaal, ongeveer 

25% moet stijgen voordat uw Turbo wordt uitgestopt.  

 

Bovenstaande gecombineerd met 

moneymanagement belegt u aldus op een veilige 

manier (maar daarover een volgende keer meer). 

 

 

 

DAX Turbotip van mei op + 65,63% 
 

 
Bron: Wallstreet Pro 



 

 

PAGINA 2 
GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR WEEKENDBELEGGERS 

BELANGSTELLENDEN 

 

Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Marktvisie WBX 79% short 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gemiddeld 3 x zoveel 

winsttransacties als 

verliestransacties  

 

& 

        

Gemiddeld per 

transactie 3 x zoveel 

winst als verlies  

 

 

Van onze 47 speciaal geselecteerde fondsen geeft de indicator WBi op dit moment 

voor 79% een shortsignaal aan. De WBX (totale fondsenbestand) geeft al maanden 

aan dat we short moeten handelen. U speelt dan in op een daling van de markt, dat 

wil zeggen als u dat wilt, het hoeft niet. U heeft bij WB daarin gelukkig de vrije keus.  

 

Het vaststellen van een trendomkeer van de markt is een van de sterkste punten van 

het Weekendbeleggerssysteem. Geruststellend toch, zo’n richtinggevend hulpmiddel?  

 

Natuurlijk, er komt ooit een moment dat de koersen weer gaan stijgen. U zult zien dat 

dan het rode short vlak vanzelf kleiner wordt ten gunste van het neutraal witte vlak. 

 

De beurs beweegt zich dan eerst in een (zijwaartse) tradingrange voordat het 

wederom richting kiest. Daarna kan de markt in principe maar 2 kanten op, short (rood) 

of long (groen). Ach, de WBX geeft het wel aan.. 

Onderstaande afbeelding geeft de positieve koersontwikkeling van de Turboshort 

8050 over de afgelopen 4 maanden weer. (Bron: Wallstreet Pro) 

 

 



 

 

PAGINA 3 GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN 

Seminar bij uitstekend verlopen 

 
Klik HIER voor een impressie van het seminar van 01 september jl. 

 

Presentatie van dhr. Kroon, een enthousiaste Weekendbelegger 

die zelf had aangeboden te komen spreken op dit seminar. 

 

 

 
Klik HIER voor  het Rendement van 01-01-08 t/m 29-07-08 

Klik HIER voor  het Turborendement van 01-01-08 t/m 29-07-08 

Met “niet slim” bedoelt 

dhr. Kroon in dit geval dat 

hij graag alle signalen had 

willen volgen.  

 

Hij had uitgerekend dat  

zijn resultaat in dat geval 

zou zijn verdubbeld tot 

>12% 

http://www.weekendbeleggers.nl/leden/menu_show.php?menu_maingroup_id=3&menu_id=147
http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/2289.PNG
http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/2288.PNG


 

 

PAGINA 4 
GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR WEEKENDBELEGGERS 

BELANGSTELLENDEN 

 

Wist u dat? 

 
 U wekelijks een index (ditmaal de DAX) GRATIS kunt volgen?            Lees meer 

 

 De rendementsgrafieken ook op de frontpage maandelijks wordt bijgewerkt? 

Lees meer 

 

 Wanneer u de Nieuwsbrief van augustus niet ontvangen heeft u kunt mailen 

naar  contact@weekendbeleggers.nl om deze alsnog te  ontvangen? 

 
 Er ook nog pareltjes bestaan?  

 

www.weekendbeleggers.nl  

 

 Alle PARELTJES zien? Lees meer   

 

 

Komende activiteiten  

 

 In de volgende nieuwsbrief o.a. speciale aandacht voor de exact twee jaar  

REALTIME inzet van dit kwantitatieve handelssysteem. 

 

 Seminar zaterdag 18 oktober 12:00-14:00 te Amersfoort, Campanile hotel 

(langs A1). Inschrijven klik HIER. 

 

 

 

 

 

 TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis  

 

      Nog niet ingeschreven? Klik bij INSCHRIJVEN 

http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=45
http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/2308.PNG
mailto:contact@weekendbeleggers.nl
http://www.weekendbeleggers.nl/
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=45
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=52
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=115

