WORKSHOPS
Hubert Van Eyckzaal

09.45 – 10.15 Pareto
Nalatenschapsplanning met behoud van controle
Wist u dat 80 % van de Belgen hun nalatenschap niet plant? En u? Een overlijden gaat gepaard met heel wat vragen.
Hoe kunnen de partner en kinderen worden beschermd? Hoe kan het opgebouwd vermogen worden veilig gesteld?
En wat met die hoge successierechten? Om te voorkomen dat uw dierbaren voor onaangename financiële verrassingen komen te staan, is het belangrijk uw successie tijdig te plannen. Dit geeft u de mogelijkheid een financiële kater te
vermijden maar garandeert bovenal een menselijke overgang. Anthony Vandenbossche, financial consultant.

10.20 – 10.50 VectorVest Europe
Ontdek waarom onze ‘safety’ indicator écht het verschil maakt
Zeker tijdens een “mature bull market” is het belangrijk om weinig risico’s te nemen bij het aankopen van aandelen.
VectorVest heeft een unieke eigen “safety” indicator voor ieder aandeel. Wij raden onze abonnees al ettelijke jaren aan
om enkel aandelen met de hoogste safety in portefeuille te nemen. Als u op 2 januari 2018 de 10 Europese aandelen
met de hoogste safety in PF nam, dan staat u vandaag (20/08/2018) op … + 20,5 %. Liefst 6 van die 10 aandelen zijn
met meer dan 20 % gestegen. In dezelfde periode daalde de Eurostoxx50 met 3,0 %. Minder risico nemen levert extra
rendement op. Is dit een toevalstreffer of halen we ieder jaar zo’n outperformance? Behalen de Amerikaanse aandelen
met de hoogste safety ook zo’n uitmuntende resultaten? Welke aandelen scoren vandaag goed op safety? En vooral:
hoe is die safety indicator opgebouwd? U ontdekt het allemaal tijdens deze VectorVest workshop. Tevens krijgt u
enkele aandelentips van aandelen met een hoge safety. VectorVest is beleggerssoftware die fundamentele én technische analyse combineert. Als abonnee heeft u een database van 10.000 Amerikaanse en Europese aandelen. Woon
deze workshop bij en als VFB-lid kan u vandaag gratis en geheel vrijblijvend een VectorVest proefabonnement van 30
dagen afsluiten. Tom Van Noyen, VectorVest Europe.

14.45 – 15.15 BlackRock
Hoe uw portefeuille voorbereiden op een nieuw tijdperk na jaren van soepel monetair
beleid, lage rentes en uitzonderlijk lage volatiliteit?
De wereldwijde economische groei blijft sterk en de bedrijfswinsten stijgen nog altijd. Maar de onzekerheid voor de
toekomst en de volatiliteit neemt toe. Het einde van de langste stierenmarkt in de Amerikaanse beursgeschiedenis is
misschien in zicht. Zowel de inflatie als de KT- als LT-rentes zitten in de lift. Ook de geopolitieke risico’s zijn terug van
weggeweest met de dreigende handelsretoriek van president Trump, een nieuwe Italiaanse regering, Turkije … Na een
schitterend 2017 is het meer dan ooit noodzakelijk voor beleggers om hun portefeuille grondig te evalueren. Moet u
uit de markt gaan en winstnemen? Waar liggen de opportuniteiten? Hoe schokbestendig is uw portefeuille? Hoe kunt
u optimaal diversifiëren? Stephan Desplancke, Director.
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