Module 1: Het ABC voor Beleggers; Beleggen voor beginners
Module 1 start vanzelfsprekend met de basisopleiding. Een basisopleiding die zich volop richt op
beleggen in aandelen. In de gebruikelijke 2 sessies van elk zowat 3 uur, loodsen Jasper Vekeman en
Danny Reweghs je door de wereld van beurs en beleggen. Waarom beleggen in aandelen? Hoe begin
je te beleggen? Waarin kan je beleggen? Wat is het verschil tussen een aandeel en een obligatie?
Hoe koop en verkoop je aandelen? Hoe en waar een rekening openen, soorten orders,
voorrangsregels bij uitvoering van een order… Hoe komt een koers tot stand? Basiskennis die echt
wel vereist is als u wil beleggen in aandelen.
Daarnaast worden ook enkele items aangereikt opdat je succesvol zou zijn op de beurs. Waaruit
bestaat de opbrengst van een aandeel? Wat bepaalt de koersevolutie? Welke soorten aandelen zijn
er? En welke aandelen kies je best rekening houdend met de beurscyclus? Welke
beleggingsstrategieën leiden tot succes? Met een aantal eenvoudige beursratio’s wordt meteen ook
de overgang gemaakt naar Module 2, Fundamentele Analyse van aandelen.

Lesgevers:
Sessie 1: Jasper Vekeman
Jasper Vekeman is Licentiaat Geschiedenis en master algemene economie
aan de UGent en Master bedrijfseconomie aan de VUB. Van 2012 tot 2015
was hij journalist bij De Tijd, redacteur Central News Desk en Beleggen.
Jasper is momenteel hoofdredacteur van de Gids voor de Beste Belegger en
freelance journalist voor Trends. Hij volgt al jaren het reilen en zeilen in de
financiële wereld en kijkt met een gezonde kritische blik naar de
beurswereld.

Sessie 2: Danny Reweghs
Danny Reweghs is sinds 2006 directeur strategie van MoneyTalk en Inside
Beleggen van het mediaconcern Roularta. Hij was meer dan 10 jaar (tot
2006) hoofdredacteur van Cash, de financiële bijlage bij Trends. Hij is vanaf
de eerste dag in 1999 één van de beursgasten op KanaalZ. Verder is hij
medeauteur van de boeken ‘De Beste beleggingen tot 2010’ en ‘Rendabel
beleggen in moeilijke beurstijden’. Ruim een decennium was hij lid van de
raad van bestuur van VFB. Hij is licentiaat in de economische
wetenschappen aan de KU Leuven.

