Handleiding Turbo’s

De Turbo Selectie
De Turbo Selectie zal gemiddeld 10 posities tegelijkertijd in diverse markten innemen. Onder
uitzonderlijk omstandigheden kunnen er maximaal 15 posities ingenomen worden. Het fictieve
startkapitaal van de Turbo Selectie bedraagt € 20.000 euro. Per positie zal doorgaans maximaal €
1250 belegd worden. Uiteraard kan elke belegger, indien gewenst, met een ander bedrag werken.
De Turbo Selectie kan NIET gebruikt worden als een tiplijst, om bijvoorbeeld slechts één
Turbopositie in te nemen. De Turbo Selectie wordt gedurende de dag bijgewerkt met de laatste
standen, performances en mutaties.
NB Het sluiten of verkopen van een Turbopositie is geen advies om een contraire positie in te
nemen.
Procedure Turbo's en Turbo-signalen
1. Zodra een fonds technisch een signaal geeft met voldoende opwaarts potentieel en wij hiervoor
een geschikte Turbo vinden, wordt een positie in een Turbo Long ingenomen. Indien u zich
hiervoor heeft aangemeld ontvangt u een e-mailbericht met het betreffende advies. In de berichten
staat o.a. de unieke ISIN-code, zodat u meteen en exact weet welke Turbo wij adviseren.
2. Zolang wij deze positie in portefeuille hebben, houden wij zelf een stoploss-niveau aan. Dit
niveau staat los van de administratieve stoploss behorend bij de Turbo (die door RBS is ingesteld).
De reden om een 'eigen' stoploss aan te houden is dat wij onze portefeuille willen beschermen
tegen hoge verliezen. Hoewel het risico met derivaten, zoals Turbo's, groot is, vinden wij een
verlies slechts tot maximaal 20% per positie aanvaardbaar.
3. Zodra een fonds technisch een signaal geeft dat het opwaarts potentieel volledig benut is of
indien onze 'eigen' stoploss wordt gebroken, wordt de positie in de Turbo Long weer verkocht.
Ook hierover ontvangt u een e-mailbericht met het betreffende verkoopadvies. Op onze site kunt
u de details van de verkochte positie in de Turbo-portefeuille altijd terugvinden. Ook wordt hier
het resultaat van de gehele transactie bijgehouden zoals; Naam van de Turbo, de ISIN-code,
Instapdatum, Instapkoers, Aantal gekochte Turbo's, Aanschafwaarde waarde van de gehele
positie, Verkoopdatum, verkoopkoers, Verkoopwaarde van de gehele positie, Rendement in
%, Rendement in euro's en het aantal dagen dat de Turbo in portefeuille is geweest.
Welke markten volgen wij met Turbo's?
Voor de Turboportefeuille volgen wij vooral de meest courante aandelen op de beurs van
Amsterdam. Verder volgen wij de meest belangrijke beursindices. De adviezen worden
gegenereerd door een combinatie van klassieke technische signalen en een geautomatiseerd
systeem, gebaseerd op onze unieke technische analysemethodiek.
Wat als nu voor het eerst instapt in de Turboportefeuille?
Indien u nieuw in de Turboportefeuille wilt beleggen en nu wenst in te stappen, raden wij u aan
vanaf dat moment de posities één-voor-één op te bouwen en uitsluitend de nieuwe posities in te
nemen. Dus niet meteen ook alle bestaande en lopende posities in te nemen. Daarna dient u ook
alle volgende koopadviezen op te volgen, zodat u niet één enkel advies als 'tip' opvolgt. Deze
Turboportefeuille is namelijk ingericht als totaalportefeuille en niets als een tiprubriek waar u af en
toe een positie van kunt opvolgen.
Informatie over het aankopen van Turbo's: http://www.bnpparibasmarkets.nl/Producten/Turbo
Aanmelden/afmelden TOSTRAMS Turbo-signalen
De Turbo-signalen worden, na aanmelden via de rubriek 'mijn profiel', gratis per mail verstuurd.
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Via de website:
1. U logt in op Tostrams.nl en u
gaat naar 'Mijn Tostrams' en dan
naar 'mijn profiel'.
2. U vinkt aan of u de Turbosignalen per mail wenst te
ontvangen (check in de rubriek
'Mijn Tostrams' - 'mijn gegevens'
of uw e-mailadres correct staat
ingevuld)
3. Vergeet niet onderaan de
pagina van 'mijn profiel'
opwijzigingen opslaan te klikken
om uw aanmelding te bevestigen.

NB Indien u niet bent aangemeld
voor de module Turbo, kunt u
zich alsnog aanmelden, nadat u
bent ingelogd, via de rubriek Mijn
Tostrams>Mijn
abonnement>Modules wijzigen.

CONTACT

0343-756545

info@tostrams.nl
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