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1. Open long HEINEKEN

Bron: Wallstreet Pro

U ziet hier de afbeelding van HEINEKEN. Op vrijdag 16 november 2007 gaf de
Weekendbeleggers indicator (WBi) een sluit long signaal voor dit fonds bij een koers
van 45. Vandaag sluit HEINEKEN op 29,19. Door de verkoop van dit fonds op 16
november 2007 heeft de WBi u tot heden behoed voor een daling van ruim 35%.
Op vrijdag 07 maart 2008 (36,65) gaf de WBi een open shortsignaal ten teken dat u
versterkt kon inspelen met een hefboomproduct op een daling van dit fonds.
Wij hebben dit helaas niet kunnen uitvoeren omdat dit fonds toentertijd nog niet in
ons WBX fondsenbestand was opgenomen. Maar puur op punten en op basis van
testing had dit een positief resultaat opgeleverd van bijna 45% zonder
hefboomeffect bij het sluit short signaal van vrijdag 20 maart 2009 (20,15).

WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn
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Vandaag vrijdag 04 september geeft de WBi sinds juni 2007 weer een open
long signaal op een koers van 29,19. U kunt het aandeel dus kopen.
Wilt u echter precies weten hoe wij dit op een risicomijdende manier
uitvoeren met een hefboomproduct als Turbo of Speeder?
Schrijft u zich dan VANDAAG in voor het gratis seminar voor morgen zaterdag
05 september 2009 te Amersfoort van 12:00 tot 14:00 uur, campanile hotel
(langs A1).
Naast vele andere onderwerpen leggen wij u in slechts 5 stappen de werking
uit van onze speciaal hiervoor ontwikkelde “instructiekaart Turbo voor
dummies”.

U kunt zich nog steeds inschrijven. Klik dan HIER
(er zijn nog enkele plaatsen vrij)

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst
TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis

Inschrijven? Klik bij INSCHRIJVEN

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

