120811 Ledennieuwsbrief deel 2 “vrijdagavond rapportage versus maandagochtend uitvoering”.
Een hardnekkig misverstand is de steeds terugkerende vraag c.q. opmerking van enkele beleggers of
het niet beter is de maandagochtend koersen te hanteren voor de WB rapportage i.p.v. de
vrijdagavond slotkoers. Juist vanwege deze terugkerende vragen en opmerkingen zijn hier in het
verleden al meerdere ledennieuwsbrieven over geschreven. (de laatste nog op 220711), waarbij de
kern vooral was om de zaak voor U controleerbaar te presenteren op het moment van signaleren
vooraf (op vrijdagavond) EN achteraf (historische koersen van maandagochtend zijn meestal niet te
achterhalen).
Hoewel niet zo specifiek vermeld werd er eigenlijk gesuggereerd dat de WB rendementen hoger
werden gewaardeerd in de WB rapportages dan u als klant bij de maandagochtend ooit kon
bereiken. Gelukkig biedt Wallstreet Pro de gewenste simulatiemogelijkheid om met dit fenomeen
eens en altijd af te rekenen.
Gelukkig geven de eindresultaten van de voorbeelden AEX als PHILIPS exact aan wat WB
(gevoelsmatig) al jaren aangeeft, namelijk dat de verschillen bijzonder klein zouden moeten zijn. En
wat blijkt, het kleine verschil is nog ten gunste van de klant ook, pffff gelukkig maar!
Daarnaast is het zo dat bij de Open Posities de kosten van aan- en verkoop (bij WB forfaitair op €10
voor aankoop en €10 euro voor verkoop) niet worden meegerekend. Zo doet uw bank/broker dat
overigens ook. Let op, pas bij een sluitsignaal worden de aan- en verkoopkosten ten laste van het
rendement gebracht en alsnog verwerkt in de diverse rendementsoverzichten.
Als u daarbij tevens in beschouwing neemt dat WB ook de dividendrendementen niet berekent (over
90% van de portefeuille!), dan komt “de klant”, u dus, zelfs gunstiger uit dan de reguliere WB
rapportages. (WB heeft zichzelf dus in meerdere opzichten altijd tekort gedaan, die conclusie kunnen
we nu achteraf ook trekken).
De suggestie van enkele van de leden is dus: NIET WAAR.

Voor voorbeelden van AEX en PHILIPS, zie onder

Michael Groenewoud
Directeur Weekendbeleggers bv

Handelen op vrijdag slotkoers (hitrate 71%)
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Nog een voorbeeld PHILIPS
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