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 10.00 – 10.30 Binck
Geef met Laten Beleggen uw geld de kans om te groeien (en ga zelf voor gemoedsrust)
Een kant-en-klaar alternatief voor sparen bestaat er (nog) niet, maar met Laten Beleggen van Binck komt u al aardig in de buurt. 
Aan de hand van een persoonlijk beheerplan aangepast aan uw risicobereidheid, focust Binck op het behoud van uw levensstan-
daard. Benieuwd hoe we dat doen? Kom dan zeker luisteren naar het volledige verhaal. Niels Bossant, Trainer Binck Academy

 10.40 – 11.10 VectorVest Europe
Ontdek kwaliteitsaandelen uit ieder land 
Iedere belegger wilt de winnaars van morgen in PF hebben. Dankzij onze unieke eigen indicatoren kan u aandelen makkelijk en 
snel analyseren. Handig, want een abonnee heeft toegang tot 9.800 Amerikaanse en Europese aandelen. U leert hoe VectorVest 
aandelen analyseert en hoe je op zoek gaat naar de beursparels uit ieder land. In deze workshop maakt u ook kennis met onze 
unieke stop loss: een bijzondere combinatie van fundamentele en technische analyse. Ontdek waarom Euronav in 2016 maar liefst 
16 x op ‘Sell’ sprong. Ontdek welke aandelen al meer dan 5 jaar niet meer op ‘Sell’ sprongen, en waarom. Tenslotte tonen we ook 
een aantal strategieën die in de periode 1996-2016 een CROR van minstens12 % (excl. dividenden) hebben opgebracht en dit met 
een beperkte maximale drawdown en een beperkt aantal transacties (13 tot max. 20 per jaar). Strategieën gebaseerd op kwaliteits-
aandelen. We kijken ook naar de huidige samenstelling van deze portefeuilles. Woon deze workshop bij en maak kennis met deze 
krachtige tool. Tom van Noyen, VectorVest User Group Leader België.

 13.00 – 13.30 Pareto
Nalatenschapsplanning met het 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 suc-
cessierechten? Om te voorkomen dat uw dierbaren voor onaangename 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. 
Thijs Keenen, Senior Financial Consultant.

 13.40 – 14.10 MeDirect Bank
Gespreid beleggen in topfondsen via kant-en-klare Modelportefeuilles  
(fondsenspaarplannen)
Door de lage spaarrente kiezen steeds meer Belgen voor beleggingsfondsen. Het uitgebreide aanbod aan fondsen maakt die keuze 
niet altijd eenvoudig. Daarom ontwikkelde MeDirect Bank samen met financiële experts als Morningstar en MijnKapitaal 8 kant-
en-klare Modelportefeuilles met 8 tot 13 fondsen per portefeuille. U kunt kiezen uit portefeuilles met een verschillend beleggings-
doel: kapitaalgroei of inkomen genereren. Met als bijkomend voordeel de mogelijkheid om maandelijks een bedrag bij te storten. 
Zo beschikt u over een echt fondsenspaarplan. Naast de investeringsstrategie bepaalt ook de kostenstructuur de resultaten van 
het beleggingsfonds. Instapkosten, beheerskosten, uitstapkosten, op lange termijn vreten ze aan het nettorendement voor de 
belegger. Daarom is het goed om te weten dat u deze kosten bij MeDirect Bank niet betaalt. Patricia Boydens, Business Development 
MeDirect Bank & Marc Person van MijnKapitaal.be

 14.50 – 15.20 Gaat het beursfeest nog lang door?
De visie van Keytrade Bank op de financiële markten
Geert Van Herck, hoofdstrateeg bij Keytrade Bank staat stil bij de actuele toestand van de wereldeconomie en de financiële mark-
ten. Kunnen de beurzen nog verder stijgen en zijn de rentevoeten aan een stijgende trend begonnen ? Hij licht hierbij eveneens 
toe hoe Keytrade Bank binnen Keyprivate (online discretionair vermogensbeheer) met deze evoluties omgaat. Geert Van Herck, 
Chief Strategist Keytrade Bank.
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