
Weiger om slapend armer 
te worden, kom naar Gent!

VFB-Dag van de Tips op zaterdag 28 september in ICC te Gent

De vakantie ligt voor de meesten weer 
achter de rug. Misschien nog net iets te 
vroeg om je al volop met de financiële za-
ken bezig te houden. Maar binnen een paar 
weken ben je ongetwijfeld uit die vakan-
tiemodus en wordt het 
weer hoog tijd om de 
geldzaken onder de 
loep te nemen.

Makkelijker is het 
er het afgelopen jaar 
niet op geworden. Een 
handelsovereenkomst 
tussen China en de vS 
lijkt niet voor morgen 
maar eerder iets voor 
2020 in aanloop naar 
de Amerikaanse pre-
sidentsverkiezingen. 
Het  Brexit-zwaard 
hangt ook nog steeds 
boven de hoofden van 
beleggers en een harde 
 Brexit op 31 oktober kan 
wel eens harde realiteit 
worden. Dit alles in een 
omgeving van econo-
mische groeivertraging en lage inflatie.

De rente op Belgische overheidsobliga-
ties op 10 jaar is onder nul gedaald en ook 
spaarboekjes lijken definitief veranderd in 
dorre woestijnen. Toch zwellen de spaarte-
goeden constant aan. Een ‘negatieve’ rente 
op spaarboekjes is in België bij wet verbo-
den. Maar zal dat zo blijven? Want hoe zul-
len de banken dit kunnen blijven verteren 
als zij moeten betalen om het geld te parke-
ren bij de eCB?

Maar goed, beleggen was altijd al moei-
lijk en dat is nu niet anders. We kunnen er 

evenwel niet onderuit dat wie 
niet belegt in aandelen, slapend 
armer wordt. Maar waarin moet 
je dan beleggen? Welke aande-
len koop je best in de huidige 

economische context?
Wel, dat kom je te 

weten op de vFB-Dag 
van de Tips!

Nog betere tips…
Je mag er vanuit gaan 
dat je op zaterdag 28 
september met minstens 35 tips 
huiswaarts keert. Nog betere tips 
dan andere jaren! Want ook een 
aantal beleggingsclubs brengen 
hun favoriete aandeel terwijl we 
ook te rade gingen bij de zowat 
6.000 leden van 
vFB.

In de late voor-
middag brengen zes 
banken en beurs-
huizen elk hun 3 
favoriete aande-
len. Op de affiche: 

 Kepler Cheuvreux, Van 
Lanschot, Leleux Associ-
ated Brokers, kBC Group, 
Dierickx Leys Private Bank 
en Nagelmackers.

In de late namiddag krijg 
je nog een grote portie tips. 
Bij de beursbladen zijn Insi-
de Beleggen, BeursKompas 
en BeursTips van de partij 
met hun 3 voorkeuraande-
len. Ook een aantal beleg-
gingsclubs aangesloten bij 

vFB nemen de handdoek op. Onder meer 
Investopia, Club BFiC en de Moneymakers 
(mmmC) met lezers van De Standaard bren-
gen elk hun supertip.

En we gingen ook te rade bij de leden van 
de vFB via de poll die we organiseerden. De 

vijf namen die als winnaars 
uit de bus kwamen, houden 
we geheim tot op de Dag van 
de Tips. De analisten Hans 
D’Haese en Gert De Mesure 
zullen ze voorstellen.

Maar zoals steeds: al deze 
tips zijn er niet om klakke-
loos te volgen. Laat het ons 
eerder een ‘voorselectie’ 
van aandelen noemen om 
verder te bestuderen. Alleen 
of in clubverband.

De 35 tips zijn trouwens 
maar een minimum want 
in de wandelgangen zal je 
ongetwijfeld nog heel wat 
ideeën opdoen.

Zowel de presentaties 
van de tips als de bedrijfs-
voordrachten (zie hierna) 

Investopia

Money
Making
Monday 
club

BFIC

Jan DE WITTE
ceo Barco
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vinden plaats in het Auditorium op de 
eerste verdieping. Een prachtig auditori-
um met een uitstekende akoestiek en bij-
na 1000 comfortabele zitjes met handig 
schrijftablet.

Voordrachten van absolute 
topbedrijven

Hoewel De tipS een belangrijk deel van 
de dag in beslag nemen – en zo hoort het 

natuurlijk ook op de Dag van de Tips – zijn 
we er toch ook in geslaagd om een rits erg 
mooie bedrijven op de affiche te zetten: 
Barco, Suez, wDp, Melexis en het Neder-
landse aSml (de wereldleider in machines 

om chips te produceren). Stuk voor stuk 
grote namen.

Met een koersstijging van meer dan 80 % 
is Barco dit jaar de topper van Euronext 
Brussel. Moeten we onze winst veilig stel-
len? Die vraag kunnen we beantwoorden 
als we een antwoord krijgen op de volgende 
vragen: 1) Hoe zit het met de vervangings-
markt in digitale cinema? 2) Kan ClickShare 
zijn tweecijferige groei verderzetten? 3) Hoe 
groot is het potentieel van de digitale opera-
tiekwartieren? Ceo Jan De Witte is bij deze 
ingelicht over onze verwachtingen.

Naast het energievraagstuk stelt zich 
wereldwijd de water- en afvalproblema-
tiek. Een bedrijf zoals Suez zit op de eerste 
rij om er een graantje van mee te pikken. 
Omdat we nieuwsgierig zijn naar hun aan-
pak, nodigden we hen uit op onze Dag van 
de Tips. Wie geïnteresseerd is in infrastruc-
tuurbeleggingen moet zeker een zitje re-
serveren in de zaal. Ook beleggers die een 
defensieve aandelenbelegging kunnen 
waarderen, moeten zeker langskomen bij 
de presentatie van dit Franse nutsaandeel.

Terwijl beleggingen in winkelvastgoed 
bij de beleggers (soms teveel?) in de onder-
ste schuif liggen, bevinden beleggingen 
in logistiek vastgoed zich in de bovenste. 
Door de sterke ontwikkeling en professio-
nalisering van de logistieke sector en haar 
grootste spelers, heeft de vraag naar kwa-

Win een  
zilvermuntstuk 
van 1 kg!
tHe HouSe/SilverFunD zal een kilo-
munt Year of the Pig verloten. Dat is de 
nieuwste uitgave in de Lunar Series ii 
van de Perth Mint. Waarde: 600 euro!

De Perth Mint lanceerde het eerste 
Lunar-muntenprogramma in 1999 en 
het werd onmiddellijk een succes on-
der verzamelaars over de hele wereld. 
Dit is het twaalfde en laatste teken van 
de Chinese dierenriem voordat het op-
nieuw begint in 2020. Deze munt toont 
een varken dat geluk, rijkdom, over-
vloed en vruchtbaarheid symboliseert. 
Om deze reden is deze uitzonderlijke 
munt ter waarde van 600 euro een 
prachtige prijs geschonken door The 
House/Silverfund! De trekking vindt 
plaats in de aula net voor de lunch.

Joost Uwents
ceo WDP
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liteitsvol logistiek vastgoed zich heel sterk 
ontwikkeld en daar heeft WDP heel goed op 
ingespeeld. In België zijn de groeimogelijk-
heden beperkt, maar in Nederland is er nog 
heel wat ruimte. Met vertraging heeft wDp 
ook al de vruchten geplukt van haar investe-
ringen in Roemenië. De volgende stap, meer 
bepaald richting Duitsland, is ook al voor-
bereid, maar hier moeten we nog wachten 
op de eerste projecten. Samengevat mogen 
we stellen dat het einde van het groeiver-
haal nog niet in zicht is, getuige het nieuwe 
groeiplan dat in juli voorgesteld werd.

De vFB vist al enkele jaren naar ASML, 
maar tot hiertoe achter het net. Nu lukte 
het ons wel om de toonaangevende pro-
ducent van lithografiesystemen om chips 
te printen op wafers naar Gent te halen. De 
koers van aSml deelde midden vorig jaar in 
de klappen in de halfgeleidersector maar 
het herstel sinds begin dit jaar mag gezien 
worden en de koers bereikte zelfs histori-
sche toppen. De resultaten over het eerste 
en tweede kwartaal klopten immers de 
verwachtingen. De technologische voor-
sprong met de euv-lithografiesystemen is 
een unieke troef van aSml.

Melexis is ongetwijfeld een van de lieve-
lingsaandelen van de Belgische belegger.

De chip-ontwikkelaar blijft evenwel 
sterk afhankelijk van de automarkt en die 
zit momenteel niet mee. Midden vorig jaar 
kwam de trendbreuk. De omzet daalde in 
het voorbije tweede kwartaal met 15 % en 
de marges kwamen onder de verwachtin-
gen uit. De voorraadafbouw bij de eind-
klanten zet zich door maar het blijft enigs-
zins koffiedik kijken wanneer de bodem 
is bereikt. Françoise Chombar zelf zal ten 
tonele verschijnen.

Deze bedrijven zullen niet meer begeleid 
worden door een analist. Voor uw persoon-
lijke bijkomende vragen aan de sprekers kan 
je tijdens de pauze na de voordracht zelf te-
recht in de Q&a@Speakers Corner.

Biotechpaviljoen
Het BioteCHpavilJoen en De bijhorende 
biotechpresentaties vielen vorig jaar bij-

zonder in de smaak. Voor herhaling vatbaar 
met andere woorden. Temeer daar België 
een biotechparadijs is en de biotechbedrij-
ven, samen met de vastgoedaandelen, een 
prominente positie innemen op de Brus-
selse beurs. Met op kop natuurlijk argenx 
en Galapagos.

Tijdens de pauzes zullen telkens een 
aantal biotechbedrijven zich voorstellen. 
In het kort, want elk bedrijf krijgt zowat 15 
minuten toebedeeld. Ondertussen zijn ze 
al met z’n achten: Biocartis, aSit Biotech, 
Sequana Medical, Advicenne, argenx, Bone 
Therapeutics, Oxurion en Mithra Women’s 
Health. Deze korte bedrijfspresentaties 
door ceo’s en cfo’s gaan door in het zaaltje 
aansluitend bij het biotechpaviljoen.

Al deze bedrijven zijn trouwens aanwe-
zig met een stand, waar je uiteraard wel-
kom bent voor meer info of misschien zelfs 
een tête-à-tête met de ceo.

Bereikbaarheid en parking
Dat we Het BioteCHpavilJoen voorbe-
houden voor Gent is natuurlijk niet toeval-
lig. Gent was immers de bakermat voor de 
Belgische biotechsector. Als locatie kozen 
we opnieuw voor het iCC. Het Internati-
onal Convention Center is gelegen in het 
Citadelpark en is makkelijk bereikbaar. 
Een routeplan vind je op de vFB-website. 
Onder het Sint-Pietersplein, op 10 minuten 
(800 m) wandelafstand van Gent iCC, is er 
een publieke parking met 700 ondergrond-
se parkeerplaatsen (maximum 8 euro per 
dag). Op de website van vFB, onder de in-
schrijvingspagina voor de Dag van de Tips, 
vind je allerhande autoroutes en de wan-
delroutes van het Sint-Pietersstation naar 
iCC en van het Sint-Pietersplein naar iCC.

Je kan natuurlijk ook met de trein ko-
men en gebruik maken van het weekend-
biljet aan 50 % korting.

Win een 
successiescan 
ter waarde 
van 3.025 eur
lemon ConSult zal een Successiescan 
verloten onder de bezoekers van de vFB-
Dag van de Tips. Je kan deelnemen door 
op de stand van Lemon Consult een 
deelnameformulier in te vullen. Onder 
de deelnemers zal op het einde van de 
beurs een winnaar getrokken worden.

Een Lemon Consult 
doorlichting van je 
nalatenschap omvat

 Een persoonlijk gesprek met een 
expert van Lemon Consult waarbij 
je familiale situatie en vermogen 
in kaart wordt gebracht. We peilen 
naar je verwachtingen, je doelstel-
lingen, je levensstandaard, je toe-
komstplannen …

 Een pensioen- en renteniersanalyse 
zodat je zicht krijgt op wat je zelf nog 
nodig zal hebben in de toekomst.

 Een analyse van wie je vermogen 
zou erven en hoeveel erfbelasting 
er betaald wordt, mocht je gisteren 
overleden zijn.

 Het formuleren van schriftelijke ad-
viezen om je doelstellingen en wen-
sen te realiseren.

 Mondelinge toelichting van de voor-
stellen en bespreking van je moge-
lijkheden om te komen tot een per-
soonlijk successieplan.

 Het bereiken van gemoedsrust. De 
zekerheid dat je alles ondernomen 
hebt om je geliefden te beschermen.

 De doorlichting omvat niet het op-
maken van juridische en fiscale 
documenten ter uitwerking van je 
planning.

Lemon Consult cvba is door het FSma erkend 
als onafhankelijk financieel planner en door 
het iaB als Belastingconsulent.

Françoise Chombar
ceo Melexis

Sam van der Zalm
IR Europe ASML
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Standenlijst
Biotechpaviljoen

Advicenne

argenx

ASIT biotech

BIOCARTIS

Bone Therapeutics

Mithra Women’s Health

OXURION

Sequana Medical

Ageas

Analist.be

Befimmo

BeursTips

BINCKBANK

BLACKROCK

ENGIE

EXCELCO

Lemon Consult

MEXEM BENELUX

Miko

SUEZ

The House/Silver Fund

Test-Aankoop invest

TransStock Modelportefeuilles

UK vastgoed.be

Upgrade Estate

VectorVest Europe

VFB

X-FAB Silicon Foundries

Workshops en standen
naaSt De tipS, De bedrijfsvoordrachten en 
de biotechpresentaties zijn er traditioneel 
ook de workshops. Deze kan je volgen in de 
Hubert Van Eyckzaal op de eerste verdie-
ping. En je wil toch ook zeker een bezoek 
brengen aan de standen waar je een praatje 
kan maken met de ceo’s, cfo’s en investor 
relations van de beursgenoteerde bedrij-
ven.

Teveel om allemaal alleen te doen. Je 
zal dus moeten kiezen. Tenzij je natuurlijk 
met meerdere personen komt en het werk 
verdeelt.

Er gelden trouwens speciale tarieven 
voor inwonende gezinsleden en clubs. 
Een clublid betaalt slechts 27 euro mits een 
globale inschrijving van minstens 3 leden. 
Clubs die vijf of meer leden inschrijven, 
krijgen een gratis inkomkaart (zesde kaart 
gratis).

Je zal meteen merken dat de inkomprij-
zen voor het zoveelste jaar op rij onveran-
derd blijven. Het standaardtarief bedraagt 

30 euro voor leden. Maar er zijn een aantal 
uitzonderingen (lees: voordeeltarieven). 
vFB leden die nog student en jonger dan 25 
jaar zijn, betalen slechts 12 euro.

En deze prijzen zijn all-inclusive: je hebt 
dus toegang tot de voordrachten, de work-
shops, de presentaties in het biotechpa-
viljoen en de standenzaal. De prijs is ook 
inclusief vestiaire, broodjeslunch, heel de 
dag lekkere Miko-koffie en een receptie 

aangeboden door vFB en Gentse Gruut. 
Meer dan gratis zouden we zelfs durven 
zeggen.

Want er is nog meer
Inderdaad! Op 28 september valt er nog 
heel wat te beleven:

 Je kan een zilvermuntstuk van 1 kg (!)  
winnen (The House/Silverfund)

 Je kan een successiescan winnen 
(Lemon Consult)

trouwe BezoekerS moeten we niet meer 
overtuigen. Zij weten dat het goed ver-
toeven is op de vFB-congressen en dat ze 
telkens weer tevreden huiswaarts keren. 
Met een hoop informatie, waardevolle 
tips en adviezen en een betere kijk op hun 
geldzaken. Kom dus op zaterdag 28 sep-
tember ook naar het iCC te Gent. Nergens 
anders krijg je de gelegenheid om de echte 
beleggingssfeer op te snuiven als tijdens 
de vFB-congressen. Maar wees gerust, het 
gaat er bijzonder gemoedelijk aan toe.

Patrick Nollet, directeur VFB
Met de medewerking van Gert De Mesure
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VFB-congressen zijn enkel toegankelijk voor VFB-leden.
De inschrijvingsmodaliteiten en formules voor VFB-leden vindt je hieronder.
Nog geen VFB-lid? Maak dan gebruik van ons aantrekkelijk gecombineerd aanbod ‘Lidmaatschap + 
 congresdeelname.’

Inschrijving voor VFB-leden en hun familie

HOE INSCHRIJVEN ?

 1 jaar lid + deelname aan de 
 Dag van de Tips op zaterdag 28 september 2019 Inschrijving

Volwassene 80 euro online of overschrijving

Studenten  < 25 jaar 25 euro online of overschrijving

 1 jaar lid + deelname aan de 
 Dag van de Tips op zaterdag 28 september 2019 Inschrijving

Volwassene 80 euro online of overschrijving

Studenten  < 25 jaar 25 euro online of overschrijving

 Bedrag Inschrijven via

  online overschrijving

VFB-leden 30 euro ja ja

VFB-studenten < 25 jaar 12 euro ja ja

VFB-clubs min 3 leden * 27 euro ja ja

VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

 Bedrag Inschrijven via

  online overschrijving

VFB-leden 30 euro ja ja

VFB-studenten < 25 jaar 12 euro ja ja

VFB-clubs min 3 leden * 27 euro ja ja

VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

Studentensponsor
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TBij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten moet je je eerst aanmel-

den op de website met je e-mailadres en wachtwoord.

Na inschrijving krijg je een e-mail met betalingsinstructies.

Heb je geen internet, schrijf dan het juiste bedrag over naar rekening BE76 4037 0652 1195 van VFB met 
vermelding ‘DvdT.’

Gecombineerd aanbod voor niet VFB-leden

Je schrijft online in en ontvangt de betalingsinstructies of je schrijft het juiste bedrag over naar BE76 4037 
0652 1195 met vermelding ‘nieuw lid + DvdT.’

Noot: VFB werkt met een elektronisch ticketsysteem. Na betaling en verwerking in onze boekhouding, 
ontvang je een elektronisch ticket per e-mail. Dit e-ticket geldt als toegangskaart. Print dit ticket af of toon 
het op je smartphone op zaterdag de 28ste. Dit ticket zal aan de ingang worden gescand, waarna je een 
polsbandje alsook een lunchbon ontvangt.

* Prijs per clublid mits globale inschrij-
ving van minstens 3 leden. Clubs die 
5 of meer leden inschrijven krijgen 
een gratis inkomkaart.

** Aanbod geldig voor lid + inwonen-
de partner of inwonende zoon of 
dochter. Tarief is voor 2 personen.

10.30 - 10.45 argenx

10.45 - 11.00 ASIT Biotech

11.00 - 11.15 Sequana Medical

12.45 - 13.00 Advicenne

13.00 - 13.15 Mithra Women’s Health

13.15 - 13.30 Bone Therapeutics

15.00 - 15.15 Oxurion

15.15 - 15.30 Biocartis

BIOTECHPAVILJOEN PRESENTATIES
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RECEPTIE AANGEBODEN DOOR VFB en GENTSE GRUUT

AANDELENSELECTIES VAN BELEGGINGSBLADEN EN CLUBS
Inside Beleggen | Beurskompas | BeursTips 

Club Investopia | Club BFIC (Biotech Fan Investment Club) | Club MMMC (Money Making Monday Club)

TOP-3 VAN BANKEN EN BEURSHUIZEN
Dierickx Leys Private Bank (dhr. Werner WUYTS), KBC Group (dhr. Tom SIMONTS)
Leleux Associated Brokers (dhr. Dirk PEETERS), Van Lanschot (dhr. Marc LEYDER),  

Nagelmackers (dhr. Rik DHOEST), Kepler Cheuvreux (Dhr. Kris KIPPERS)

ASML
Sam VAN DER ZALM, Manager Investor Relations Europe

Voorstelling VFB Top Poll door Hans D’HAESE (ING) en Gert DE MESURE (VFB/Demes)

Melexis
Françoise CHOMBAR, ceo

WDP
Joost UWENTS, ceo

 12.30 – 13.45

 14.55 – 15.30

 12.20 – 12.30 TREKKING PRIJSWINNAAR ZILVERMUNTSTUK THE HOUSE/SILVERFUND

Lunch en bezoek aan de standen | Q&A @ Speakers Corner 
Presentaties 3 biotechbedrijven:

Advicenne, Mithra Women’s Health, Bone Therapeutics (in biotechpaviljoen)

Bezoek aan de standen | Q&A @ Speakers Corner 
Presentaties 2 biotechbedrijven:

Oxurion, Biocartis (in biotechpaviljoen)

17.00– 18.15

13.45 – 14.20

11.20 – 12.20

14.20 – 14.55

16.10 – 16.25

16.25 – 17.00

 OPENING, Miko koffie en bezoek aan standen

VERWELKOMING Door Sven STERCKX, voorzitter VFB

SUEZ
Christine LEVÊQUE, Director Business Innovation

Werner ANNAERT, Director Material Resources Manager

09.00 – 09.10

09.45 – 10.20

08.30 – 09.00

 10.20 – 11.20
Pauze en bezoek aan de standen | Q&A @ Speakers Corner 

Presentaties 3 biotechbedrijven:
argenx, ASIT Biotech, Sequana Medical (in biotechpaviljoen)

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 PROGRAMMAZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019PTE 019MBEZ
DAG VAN DE TIPS

PROGRAMMA
ICC GENT

15.30 – 16.10

09.10 – 09.45

Barco
Jan DE WITTE, ceo



WORKSHOPSHubert Van Eyckzaal

 09.15 – 09.45 BlackRock
Wanneer beleggen in actieve fondsen en wanneer in ETF’s beleggen?
Beleggen in ETF’s of trackers kent de laatste jaren een explosieve groei wereldwijd. Is deze evolutie een 
hype of een structurele trend? Betekent dit het einde van actief beleggen? In deze workshop wordt dieper 
ingegaan wanneer u best belegt in actieve fondsen en wanneer in trackers. Er wordt eveneens een kader 
geschetst hoe u als belegger actieve fondsen optimaal combineert met indexbeleggen in een portefeuille. 
Iedere beleggingsbeslissing is namelijk een actieve beslissing, ook beleggen in passieve bouwstenen.

Stephan Desplancke, Director.

 09.50 – 10.20 Upgrade Estate
Hoe kan je de voordelen van roerende en onroerende investeringen  
met elkaar combineren?
Tijdens deze uiteenzetting zullen wij jullie de ultieme tips meegeven voor een zorgeloze investering. Al 
meer dan 2000 particuliere en professionele investeerders kozen voor een investering in een project van 
Upgrade Estate. Graag lichten wij toe wat onze investeringsformule voor jullie kan betekenen.

Christophe Van Pottelsberghe, Head of Sales

 10.45 – 11.15 VectorVest Europe
VectorVest van A tot Z
U kijkt vandaag letterlijk mee in de VV software: Welke functionaliteiten? Welke FA en TA? Welke tools? Maar 
ook: aandelen kopen op de 1ste dag van een nieuw jaar, buy and hold en iedere keer beter presteren dan de 
index, kan dat? Weinig beleggers en fondsbeheerders slagen er in om consequent de markt te kloppen. We 
bespreken 1 bepaalde VV indicator die in Europa de laatste 10 jaar iedere keer de Eurostoxx50 heeft geklopt. 
In USA heeft deze indicator de laatste 10 jaar liefst 9 x beter gedaan dan de S&P500. Maak vandaag kennis 
met deze indicator.

Tom Van Noyen, VectorVest Europe.

13Gids voor de Beste Belegger | September 2019


	Kopen of niet kopen? 
Een moeilijke vraag als de koersen hoog noteren
	Cruel to be kind
	Whatever it takes
	Voorwoord door Sven Sterckx

	‘We halen meer inkomsten uit abonnementen en onze websites groeien.’
‘In reclame zien we rare dingen.’
	Interview met Rik De Nolf, voorzitter Roularta

	Materialise: Belgisch bedrijf voorloper in industrie van de toekomst
	Umicore: laadpaal gezocht
	Wim Lewi beent een aandeel uit

	Domweg weglopen als het moeilijk wordt, loont niet
	Ageas blijft een goedkoop groeiaandeel
	Of hoe heet een topaandeel?

	Ontex hijst zich op het droge
	Mokerslag maar geen knock-out voor Oxurion
	Lotus Bakeries: groeit lekker verder
	Nog even geduld: er komen fraaie koopkansen
	Een zwerm zwarte zwanen
	De muur van zorgen

	Amper 29 % van de S&P500 aandelen op ‘veilig’ niveau
	15 jaar Google notering: +2.675 %

	‘Soms check ik tien keer per dag de beurskoersen’
	Moneymakers op zoek naar tweede adem
	BEDRIJFSBEZOEK
	De VFB Beleggersacademie
	Trefpunten
	In het jaar 2525
	De Greenblatt- en 
Moat-portefeuilles: de stand na een jaar experiment
	Greenblatt scoort verrassend zwak, S&P500 weer onklopbaar

	Wereldhave Belgium: scoren met winkelvastgoed
	Intuitive Surgical: 
specialist in medische robots
	Tencent of de draak met 700 koppen
	‘Nooit Gedacht dat beleggen zo leuk was’
	‘Wij hebben nood aan een Dirk De Wachter’
	Macrotrends
	Drie waarschuwingen op een rij voor KBC

