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De zomervakantie ligt alweer achter de rug. Meteen is ook de tijd aangebroken
om aandacht te besteden aan de financiën. Geen gemakkelijke opdracht. Cash
en vastrentende beleggingen brengen nog steeds zo goed als niets op. Toch staat
er nog een massa geld onaangeroerd op de spaarboekjes. Ondertussen vreet de
inflatie wel aan de koopkracht van dat geld. Nog zo’n 10 jaar en u bent waarschijnlijk bijna een kwart armer. Aangezien vastgoed ook al oververtegenwoordigd is in
de portefeuilles (eigen woning, tweede woning, GVV’s) zit er dus niets anders op
dan in aandelen te beleggen. Hoewel de overheid ondertussen haar uiterste best
doet om dat te ontmoedigen. En we horen het u al zeggen: ja, maar … De beurzen
zijn de voorbije 6 jaar vrijwel ononderbroken gestegen. De koers/winstverhoudingen zijn hoog en er zit een correctie aan te komen. We hebben
hier niet het lef het tegendeel te
beweren, maar is dat inderdaad zo
(?) Was en is ‘beleggen’ niet altijd
moeilijk. Zijn er niet altijd aandelen die ‘duur’ en ‘goedkoop’ zijn.
Want uiteindelijk komt het er altijd op neer de aantrekkelijke sectoren en aandelen er uit te pikken.
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Welke dat zijn, komt u te weten op de VFB-Dag van de Tips, het
belangrijkste beleggingscongres van het najaar. Met heel de VFB-ploeg
trokken we al een aantal keren naar Gent. Onder meer naar Kinepolis
Gent en naar de Ghelamco Arena. Dit jaar eindigde de zoektocht naar
een geschikte locatie in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te Gent. Een van
de grootste evenementencomplexen in België.

Tips, tips en nog eens tips
En u komt natuurlijk in de eerste plaatse voor de tips. Na de verwelkoming door VFB-voorzitter Sven Sterckx, gaan we er meteen mee van start.
Denise Molina, Director of Equity Research, Multi-Sector EMEA bij Morningstar, licht de beleggingsfilosofie van Morningstar toe en koppelt hier
meteen een aantal tips aan. ‘The Power of Moats’ of de kracht van bedrijven met een duurzaam competitief voordeel. Op basis hiervan aandelen
selecteren levert resultaat op. Denise Molina legt uit hoe Morningstar
hierbij tewerk gaat en komt uiteindelijk tot een selectie.
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Daarnaast zijn er de top picks van een heleboel analisten van banken,
beursvennootschappen en beleggingsbladen. In zowat 10 minuten presenteren ze u elk hun top-3. Bij de aandelenselecties van de beleggingsbladen zullen Bart Goemaere (BeursTips), Gert Bakelants (De Belegger), Kristoff Van Houte (Kroffinvest), Stefan Pintjens (Test-Aankoop
invest), Danny Reweghs (Inside Beleggen), en Pierre Huylenbroeck
(Mister Market Magazine) present zijn. Zij nemen het slot van 11u40 tot
12u40, dus net voor de lunch, voor hun rekening.
Van 15u15 tot 15u55 en van 16u20 tot 17u00 verschijnen de analisten
van de banken en beurshuizen op het appel. Voor het eerste deel zijn dat
Dirk Peeters (Leleux Associated Brokers), Werner Wuyts (Dierickx Leys
Private Bank), Marc Leyder (Van Lanschot Private Bankers) en Hans
Heytens (Weghsteen).

Ken Van Weyenberg (Candriam), Luc Van der Elst (Voorzitter BVFA-ABAF), Rudy De Groodt (BNP Paribas Fortis) en Tom Simonts (KBC
Group) hebben uiteindelijk de eer de dag af te sluiten.
Samen brengen deze analisten u aldus 42 (aankoop)tips. Tips om
niet zomaar in het wilde weg te volgen. Neen, beschouw het eerder als
een ‘voorselectie’ om alleen of in clubverband mee aan de slag te gaan.
Tips om verder te bestuderen. We zijn er evenwel van overtuigd dat uiteindelijk 1 of meer van deze aandelen u kunnen overtuigen.
En dan zijn we nog niet rond met de tips. De beleggingssoftware van
Excelco moeten we u allicht niet meer voorstellen. Als VFB-lid hebt u gratis
toegang tot deze software! Software voor fundamentele analyse en aandelenselectie. De Excelcosoftware laat toe om de waarde van een aandeel te
berekenen aan de hand van omzet, cashflow, winst en boekwaarde per aandeel. Daarnaast kan u natuurlijk ook selecties maken en aandelen screenen
op tal van parameters. Op basis van de beleggingssoftware van Excelco,
krijgen we ongetwijfeld een ‘top’selectie’ van (minstens) 3 aandelen.
Met de beleggingssoftware van VectorVest analyseert u makkelijk en
snel 9.800 aandelen dankzij 4 unieke indicatoren (FA en TA). Deze indicatoren zijn makkelijk te begrijpen voor iedereen. Een systeem dat ook
ideaal zou zijn voor de passieve belegger die enerzijds weinig transacties
wenst te doen maar anderzijds wel rendement wenst te behalen. U zal
ook kunnen profiteren van een exclusief aanbod dat enkel geldt voor
VFB-leden op de Dag Van de Tips.
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Bedrijfsvoordrachten

Daarnaast zijn er de traditionele bedrijfsvoordrachten en hier wisten we
argenx, L’Oréal, Qrf City Retail, Lucas Bols, TINC, Total en MDxHealth
naar Gent te halen.
De eerste ceo achter het spreekgestoelte is Tim Van Hauwermeiren
van argenx. Argenx is gespecialiseerd in onderzoek naar antibody gebaseerde medicijnen tegen kanker en ernstige auto-immuunziekten. De
eerste beursstappen verliepen moeizaam maar ondertussen is argenx
sinds de beursintroductie in juli 2017 een van de best presterende biotechbedrijven op de beurs. Dankzij de notering op Nasdaq bezit argenx
nu een kaspositie van zowat 170 miljoen euro. Momenteel is het vooral
uitkijken naar de interimdata van ARGX-110 (tegen bloedkanker en vaste
tumoren) die tegen eind van het jaar zouden worden bekend gemaakt.

De voorbije maanden kwamen enkele grotere producenten (Unilever, Danone …) van consumentengoederen onder druk te staan van activistische aandeelhouders op zoek naar een hoger rendement. Niet bij
L’Oréal, want aandeelhouders hebben weinig reden tot klagen dankzij de
constant goede resultaten en daaruit volgend de continue groei van het
dividend.
Omwille van de beperkte portefeuille-omvang moet Qrf City Retail
groeien en dus acquisities verrichten. Spijtig genoeg ondervindt het in
België veel concurrentie van andere partijen met diepe(re) zakken. Met
een eerste acquisitie in Nederland bewandelt het management een nieuwe groeipiste. Dat de Nederlandse economie hoge toppen scheert, is dan
ook mooi meegenomen. De vraag is of er nog Nederlandse acquisities in
de pijplijn zitten.
Met Lucas Bols hebben we niet alleen een Nederlands bedrijf gestrikt, maar ook een speler in de drankensector, een sector die in België
niet zo bekend is. Net zoals in de biersector beweegt er hier ook veel in
de markt. En dat merken belangrijk zijn, blijkt ontegensprekelijk uit hun
waarde op de balans van Lucas Bols. Wat kan het management van deze
groep ons bijbrengen?
In de financiële theorie wordt koersvolatiliteit gelijk gesteld met risico. Toegepast op TINC betekent dit een belegging met een laag risico.
En daar zijn we volledig akkoord mee. Het gros van de toekomstige inkomsten ligt immers grotendeels vast door de structuur van de investeringen. De vraag is nu of we na de oplevering van de A11 (belang van 23 %)
nieuwe initiatieven mogen verwachten.
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Wie Total zegt, zegt olie. En wie olie zegt, zegt prijsvolatiliteit. Hoe
Total met die uitdaging omgaat, is ongetwijfeld heel interessant. De kosten verlagen, de investeringen beperken en nieuwe olie- en gasvelden
ontwikkelen zijn niet onbelangrijk, maar waarschijnlijk niet het enige
waar we naar moeten uitkijken. Belangrijkst van al is dat het aantrekkelijke dividend overeind blijft.
MDxHealth heeft al heel wat beurswatertjes doorzwommen. Wellicht
herinnert u zich zelfs nog dat MDxHealth tot 2010 door het leven ging als
Oncomethylonome Sciences. Kort na de beursgang in 2006 noteerde dit
aandeel zelfs boven de 12 euro. Maar MDxHealth lijkt nu goed op de rails
te zitten. In juli nog lanceerde het diagnosticabedrijf de nieuwe blaaskankertest AssureMDx in de VS. Het is de derde test voor MDxHealth, naast
ConfirmMDx en SelectMDx (beide prostaatkankertests).

Elektronisch ticketsysteem
Ook voor dit congres werkt VFB met een elektronisch ticketsysteem. Na betaling en verwerking in de boekhouding, ontvangt u
een elektronisch ticket per e-mail. Dit e-ticket geldt als toegangskaart. Breng dit ticket dan ook mee!!! Begin september wordt er
gestart met het versturen van de e-tickets. U kan het ticket ook zelf
downloaden via de website van VFB. Ga naar ‘uw profiel’ (linksboven in de verticale balk) en vervolgens naar ‘uw events’. Bij het
binnenkomen ontvangt u ook uw lunchbon en ‘een programma en
standenplan’.
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Afsluiten doen we de dag naar aloude traditie met een receptie tijdens de welke u de dag kan ‘doorspoelen’. Een receptie u aangeboden
door VFB en Gentse Gruut. Ook deze keer staan we er garant voor dat u
zaterdag 30 september tevreden en met een goodiebag vol met tips huiswaarts keert.

Routeplan en parking
Komt u met de auto dan kan u parkeren (zie op website ‘parking
bezoekers’) op de parkings PA1 en PA3. Deze parking kost 5 euro
voor een hele dag. Te betalen bij het oprijden van de parking. Voor
een routeplan verwijzen we eveneens naar de website.

Voordeeltarieven
Alles wordt duurder maar de inkomtarieven blijven ook voor dit
congres ongewijzigd. In de tarieven zit vervat: inkom, vestiaire,
lunch, sanitair en receptie. Clubs die met minstens 3 leden komen,
genieten zoals steeds een korting van 10 %. Zij betalen slechts 27
euro per lid in plaats van 30 euro. Clubs die met 5 personen of meer
komen, krijgen bovendien een zesde kaart gratis. Brengt u als VFBlid een inwonende mee (echtgeno(o)t(e) of inwonende partner,
zoon, dochter), dan betaalt u per persoon extra slechts 26 euro.

beste belegger
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PROGRAMMA
VOORMIDDAG
08.30 – 09.00

FLEX Large (1ste verdieping)

FLEX 3 en 4 (gelijkvloers)

OPENING, Miko koffie en bezoek aan standen
VERWELKOMING

09.00 – 09.10

Door Sven STERCKX

09.10 – 09.45

The Power of Moats

Voorzitter VFB

MORNINGSTAR

Door Denise MOLINA
Director of Equity Research, Multi-Sector EMEA

EXCELCO
09.50 – 10.25

De TOP 3 op basis van de
beleggingssoftware
Paul HERMANS

10.25 – 11.00
11.00 – 11.35

ARGENX
Tim VAN HAUWERMEIREN, CEO
Patrick Verelst, afgevaardigd bestuurder VFB

Pauze en bezoek aan standen

VectorVest Europe

L’OREAL

Qrf City Retail

Jean-Régis CAROF

Anneleen DESMYTER, CEO

Investor Relations

Analist: Gert De Mesure, analist VFB

Presentatie in het Frans

11.40 – 12.40
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PROGRAMMA
NAMIDDAG
12.40 – 13.30
13.30 – 14.05

14.10 – 14.45

FLEX Large (1ste verdieping)
Lunch en bezoek aan standen

LUCAS BOLS

TINC

Huub VAN DOORNE, CEO

Manu VANDENBULCKE, CEO

Analist: Tom Simonts, Senior Financial
Economist KBC Groep

Analist: Gert De Mesure, analist VFB

TOTAL

MDxHEALTH

Bernard PINATEL, Algemeen directeur

Jean-Marc ROELANDT, CFO

Raffinage/Chemie

Presentatie in het Engels
Analist: Frank De Mol, De Belegger

Presentatie in het Frans

14.45 – 15.15
15.15 – 15.55

FLEX 3 en 4 (gelijkvloers)

Pauze en bezoek aan standen

AANDELENSELECTIES VAN BANKEN EN BEURSHUIZEN Deel I
Leleux Associated Brokers (dhr. Dirk PEETERS), Dierickx Leys Private Bank (dhr. Werner WUYTS)
Van Lanschot Private Banking (dhr. Marc LEYDER), Weghsteen (dhr. Hans HEYTENS)

15.55 – 16.20
16.20 – 17.00

Pauze en bezoek aan standen

AANDELENSELECTIES VAN BANKEN EN BEURSHUIZEN Deel II
Candriam (dhr. Ken VAN WEYENBERG), Dhr. LUC VAN DER ELST (Voorzitter BVFA-ABAF)
BNP Paribas Fortis (dhr. Rudy DE GROODT), KBC Group (dhr. Tom SIMONTS)

17.00 – 17.05

SLOTWOORD door Sven STERCKX, Voorzitter VFB

17.05 – 18.30

RECEPTIE AANGEBODEN DOOR VFB en GENTSE GRUUT

beste belegger
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HOE INSCHRIJVEN ?
VFB-congressen zijn enkel toegankelijk voor VFB-leden.
De inschrijvingsmodaliteiten en formules voor VFB-leden vindt U hieronder.
Bent U nog geen VFB-lid, maak dan gebruik van ons aantrekkelijk gecombineerd aanbod ‘Lidmaatschap + congresdeelname’.

Inschrijving voor VFB-leden en hun familie
Bedrag
VFB-leden
VFB-studenten < 25 jaar
VFB-clubs min 3 leden *
VFB-leden + inwonenden **

30 euro
12 euro
27 euro
56 euro

Inschrijven via
online
overschrijving
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

* Prijs per clublid mits globale inschrijving van minstens 3 leden. Clubs die 5 of meer leden inschrijven krijgen een gratis inkomkaart.
** Aanbod geldig voor lid + inwonende partner of inwonende zoon of dochter. Tarief is voor 2 personen.

Bij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten moet u zich eerst aanmelden op de website met uw
e-mailadres en wachtwoord.
Na inschrijving krijgt u een e-mail met betalingsinstructies.
Heeft u 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
Volwassene
Studenten < 25 jaar

1 jaar lid + deelname aan de
Dag van de Tips op zaterdag 30 september 2017

Inschrijving

80 euro
25 euro

online of overschrijving
online of overschrijving

U schrijft online in en ontvangt de betalingsinstructies of u 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, ontvangt u een elektronisch ticket per e-mail. Dit
e-ticket geldt als uw toegangskaart. Print dit ticket dan ook af en breng het zaterdag de 30ste mee. Dit ticket zal aan de ingang worden gescand, waarna u
een polsbandje alsook een lunchbon ontvangt.

beste belegger
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Standenlijst
Ablynx

De Tijd - De Belegger

Mithra Pharmaceuticals

Ageas

Dierickx Leys Private Bank

Morningstar

Analist.be

ENGIE

Test-Aankoop invest

argenx

Excelco

The House / Silver Fund

Ascencio

Keyware

Total

BeursTips

Kiadis Pharma

TransStock TradingSystem

Binck

Leleux Associated Brokers

ThromboGenics

Biocartis

Lemon Consult

VectorVest Europe

Bone Therapeutics

L’Oréal

VFB

Centrum voor Scriptofilie

Miko

VFB-academie

beste belegger
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Bio’s Dag Tips 2017

Sven Sterckx
Voorzitter VFB
Sven Sterckx is al meer dan 10 jaar lid van de Raad van Bestuur van VFB
en werd in november van 2015 voorzitter van de federatie. De 47 jarige
Antwerpenaar studeerde in 1994 af als licentiaat Toegepaste Economische
Wetenschappen aan het RUCA. Nadien volgde hij nog de bijkomende specialisatie in de Financiële en Fiscale Wetenschappen aan het UFSIA.
Na een korte periode van wetenschappelijk onderzoek en een stage bij
Atlas Copco, startte hij in 1996 bij Dierickx Leys als beleggingsadviseur. Als
lid van het beleggingscomité is hij een pleitbezorger van een fundamentele analyse en een wetenschappelijke benadering van waarderingen. Sven
Sterckx werd dit jaar aangesteld als lid van het directiecomité en tevens
bestuurder van Dierickx Leys Private Bank. Hij staat aan het hoofd van het
discretionair vermogensbeheer en de afdeling studie en analyse.
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Denise Molina

Paul Hermans

Aandelenanalist Morningstar (CFA)

CEO Excelco – software
fundamentele analyse en
aandelenselectie

Denise Molina (CFA) volgt als aandelenanalist de industriële sector bij
Morningstar. Ze trad in dienst in 2016 en heeft Amsterdam als thuisbasis.
Voordien was zij investeringsanalist bij Juno Investment Partners, waar ze
naast de industriële nog enkele andere sectoren onder haar hoede had. Ze
deed eveneens gedurende 16 jaar ervaring op bij Goldman Sachs en onafhankelijke researchfirma’s als sell-side analist voor de Amerikaanse en Europese telecomsector. Molina heeft een Bachelor of Arts diploma van Williams College in Massachusetts. Zij is eveneens Certified Financial Analyst®
(CFA).
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Excelco wil een nieuwe dynamiek brengen in software voor
beleggers. Het eerste product is
Excelco, een tool die uit een database van ondernemingen, de
excellente bedrijven selecteert.
Paul begon zijn carrière als
docent (Fiscaliteit & financiële
analyse). In 1985 richtte hij Fiscalc op, dat hij 20 jaar later verkocht aan Wolters Kluwer. Fiscalc stond én staat garant voor fiscale software voor vrije beroepen, KMO’s
en grote ondernemingen. Hij bleef enkele jaren actief bij Wolters Kluwer
als directeur. Daarna stelde hij zijn expertise ter beschikking van diverse
bedrijven. In 2011 richtte hij Excelco op, met als doel een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk programma te ontwikkelen om de beste aandelen te
selecteren. Tegenwoordig is hij ook bestuurder bij Intellifin NV, dat intelligente financiële software ontwerpt voor banken, accountants en bedrijven.
Paul behaalde een masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven.
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Tim Van Hauwermeiren

Patrick Verelst

CEO argenx

Afgevaardigd bestuurder VFB

Tim Van Hauwermeiren is medestichter en ceo van argenx sinds 2008. Tussen 2003 en 2008 was hij senior business development manager bij Ablynx
NV. Voordien bekleedde hij verscheidene managementposities bij Procter
& Gamble Company in R&D en Business Development. Tim heeft een diploma van Master of
Science in Bio-engineering aan de Universiteit van Gent
en een executive
MBA diploma van
de Vlerick School.
Daarnaast volgde hij
managementopleidingen bij INSEAD
(Frankrijk) en IMD
(Zwitserland).
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Patrick Verelst is licentiaat toegepaste economische wetenschappen
(KU-Leuven) met bijkomende opleidingen
in financiële analyse
en portefeuillebeheer.
Hij werkte voorheen
als analist, portefeuillebeheerder en Investor
Relations en is afgevaardigd bestuurder
van VFB.
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Jean-Régis Carof
Directeur des Relations Actionnaires Individuels L’Oréal
Jean Régis Carof is sinds 2004 directeur van de relaties met de individuele
aandeelhouders van L’Oréal en met de marktautoriteiten. Hij werkt reeds
32 jaar bij L’Oréal. Hij trad in dienst als Contrôleur de Gestion en werd
nadien administratief en financieel directeur van L’Oréal Parijs.
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Anneleen Desmyter

Gert De Mesure

CEO Qrf City Retail

VFB-analist en opdrachten
voor Euronext

Anneleen Desmyter (°04/09/1976) is ceo van Qrf City Retail, een gereglementeerde vastgoedvennootschap die gespecialiseerd is in de verwerving
en verhuur van winkelvastgoed gelegen op binnenstedelijke toplocaties in
België en Nederland. Vandaag bestaat de portefeuille uit 47 winkelunits
met een totale waarde van meer dan 280 miljoen euro.
Anneleen Desmyter startte haar loopbaan in 1999 als Project Manager
bij projectontwikkelaar Eurinpro (nu Goodman International), waar zij instond voor de ontwikkeling, commercialisering en marketing van nieuwe
kantoorprojecten en businessparken in België en Nederland. In 2006 richtte zij samen met Herman Du Bois en Freddy Hoorens het vastgoedbedrijf
Quares op. Anneleen Desmyter is tot op heden partner bij Quares. Verder
is zij bestuurder bij Thomas
More Hogeschool en gastdocent in verschillende hogescholen.
Ze behaalde haar Licentie in de Toegepaste
Economische Wetenschappen aan de Katholieke
Universiteit Leuven in 1998
en haar Master in Business
Administration aan de Université Catholique Louvainla-Neuve in 1999. In 2004
behaalde ze een Master in
Real Estate aan de University of Antwerp Management
School.
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Gert De Mesure is VFBanalist en is sinds 2004
actief als onafhankelijk
analist. Hij werkt(e) voor
verschillende partijen zoals beursvennootschappen, beleggingsfondsen,
beursgenoteerde bedrijven en beleggingsbladen en verricht tevens
adhoc-opdrachten. Hij is
ook docent voor de VFBbeleggersacademie, voordien was hij gastdocent
voor EHSAL en voor de
Katholieke Hogeschool
Limburg. Hij heeft een statuut als makelaar in bank- en beleggingsdiensten
(FSMA-licentie) en sinds begin 2016 is hij lid van het investeringscomité
van KeyPrivate (Keytrade Bank). Na zijn legerdienst ging Gert De Mesure
in november 1987 aan de slag bij de toenmalige Generale Bank, waar hij in
het commerciële netwerk van zetel Brussel terecht kwam en een opleiding
volgde tot kantoordirecteur. In 1988 vertrok hij naar de Fuji Bank als foreign exchange dealer (handel in USD/JPY). Bij Bank Delen zette hij vanaf
1991 de definitieve stap richting aandelenmarkten. Na een jaartje bij Ellips
Communication als managing partner financiële communicatie, ging het
naar Delta Lloyd Securities in 1999, waar hij het tot head of equity strategy
schopte.
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Huub van Doorne
Ceo Lucas Bols
Huub van Doorne is ceo van Lucas Bols NV. Hij was de initiatiefnemer van
de buyout in april 2006. Hij heeft zich als missie gesteld om de speciale
merken in de portfolio een goede basis te geven voor de toekomst, met
inbegrip van de vernieuwing en groei van het merk Bols, het oudste gedistilleerd drankenmerk in de wereld.

Huub (Waalre, 1958) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit
(1977–1983) in Rotterdam en startte zijn carrière als marketeer bij Procter
& Gamble (1983–1989). De meeste ervaring deed hij op bij Rémy Cointreau, eerst als directeur van de Nederlandse afdeling, nadien bij Rémy
de Mexico en dan in het hoofdkwartier in Parijs. Ter gelegenheid van de
management buyout bracht hij als ceo Lucas Bols weer naar Amsterdam,
de stad waar het allemaal begon in 1575. Sinds 4 februari 2015 noteert Bols
weer op Euronext Amsterdam.
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Manu Vandenbulcke
CEO TINC – The
infrastructure company
Manu Vandenbulcke
(°03/01/1972) is ceo
van TINC. Hij behaalde
een diploma licentiaat
in de Rechten aan de
KU Leuven in 1995, een
LLM aan de Universiteit van Stellenbosch
(Zuid‐Afrika) in 1997
en een postgraduaat
Vastgoed (1999) en
Economie (2000) aan
de KU Leuven. In 1998
vatte hij zijn loopbaan
aan bij Petercam Securities in Brussel. Vanaf
2000 heeft hij gewerkt
bij Macquarie Bank
Ltd. in London, alwaar
hij opeenvolgend werkte in de teams structured finance en corporate finance. In 2007 heeft Manu Vandenbulcke TDP vervoegd als CEO.
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Bernard Pinatel
Voorzitter Raffinage en Chemie Total, Lid directiecomité
Bernard Pinatel (1962) is voorzitter van de afdeling Raffinage en Chemie
van Total, en hij is lid van het directiecomité. Hij begon zijn carrière bij
Booz Allen & Hamilton, en trad in dienst bij Total in 1991. Hij doorliep
eerst een aantal operationele posities in fabrieken en in de hoofdkwartieren van filialen, waaronder Hutchinson and Coates Lorilleux. Van 2000 tot
2006 was hij gedelegeerd bestuurder Frankrijk en ceo Europa van Bostik,
en van 2006 tot 2009 voorzitter en ceo van Cray Valley. Sinds 2010 is hij
voorzitter en ceo van Bostik. Binnen Total maakt hij sinds 2011 deel uit van
het management comité. In februari 2015 werd hij lid van het directiecomité van Arkema, verantwoordelijk voor de afdeling Hoge Performantie
Materialen. Op 1 september 2016 werd hij benoemd tot voorzitter Raffinage en Chemie van Total en werd hij lid van het directiecomité.
Hij behaalde diploma’s aan de École Polytechnique en aan het Institut d’Études Politiques (IEP) in Parijs, en heeft een MBA van het European
Institute of Business Administration (INSEAD). Hij is eveneens statisticuseconomist bij de École Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique – ENSAE.

beste belegger

18

Jean-Marc Roelandt

Aandelenselecties van beleggingsbladen

Executive Vice President & Chief Financial Officer MDxHealth
Jean-Marc Roelandt is Executive Vice President & Chief Financial Officer
van MDxHealth. Hij bracht begin 2017 zijn 20-jarige ervaring op het gebied
van financieel leiderschap bij enkele multinationale bedrijven met zich
mee. Hij werd geboren in Gent in 1965 en behaalde zijn diploma van Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Hij
begon bij Ernst & Young als audit manager en kwalificeerde zich als Certified Public Accountant (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) in 1996. Hij
bekleedde vervolgens belangrijke posities bij beursgenoteerde bedrijven
zoals Ubizen en BHF
Kleinwort Benson
(voorheen RHJ International). Bij BHF
Kleinwort Benson
Group functioneerde
hij meer dan 11 jaar
als cfo en algemeen
directeur, tot de overname van BHF Kleinwort Benson Group
in 2016.

beste belegger

Bart Goemaere
Hoofdredacteur BeursTips
& TuyauxBourse
Bart Goemaere werd midden 2005 hoofdredacteur
van het populaire beleggingsblad BeursTips en zijn
Franstalige zusje TuyauxBourse. Hij nam beide bladen midden 2005 over van
stichter Johan Goossens.
Voordien was hij in het
buitenland actief als aandelenadviseur en adviseur
bij private equity projecten.
Bart Goemaere kan terugblikken op 15 jaar ervaring
in de aandelenhandel en het doorgronden van bedrijven. Hij behaalde een
diploma Industrieel Ingenieur Informatica aan de katholieke hogeschool
Gent en rondde nadien een postgraduaat economie aan de UFSIA Antwerpen met succes af. Om zijn kennis te vervolledigen voegde hij een MBA
aan de UFSIA Antwerpen en de Marquetty University in de VS aan zijn diploma’s toe.
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Gert Bakelants
Hoofdredacteur van De Belegger
Gert Bakelants (1969) is al bijna 12 jaar hoofdredacteur van De Belegger en verdiende zijn sporen al eerder bij het financiële magazine Cash!/
Trends. Hij verzorgde in de periode 2001–2006 het beursgesprek op Kanaal Z. De jongste jaren komt hij regelmatig aan bod als columnist bij De
Tijd, momenteel met
de column ‘Bakelants
& Paepen.’ Met de
Beursbijbel schreef hij
een basiswerk voor de
beginnende en gevorderde aandelenbelegger.
In november verschijnt
al het vierde boek van
hem in dezelfde reeks:
De Beursbijbel 2018.

Kristoff Van Houte
Hoofdredacteur Kroffinvest
Kristoff Van Houte is hoofdredacteur van het beleggingsblad Kroffinvest.
Hij werd geboren op 22 september 1966 en is van opleiding burgerlijk ingenieur.

beste belegger
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Stefan Pintjens

Danny Reweghs

Senior Financial Analyst
Test-Aankoop invest

Directeur Strategie Inside Beleggen

Stefan Pintjens is sinds 1995
actief als financieel analist
voor het beleggingsweekblad Test-Aankoop invest
(voorheen Budget Week)
waar hij deel uitmaakt van
een internationaal team
van 30 analisten uit België,
Luxemburg, Italië, Spanje
en Portugal van de Belgische Verbruikersunie en
haar Europese zusterorganisaties. Naast de fundamentele analyse van een aantal
Belgische mid- en small
caps behoren ook de banken distributiesector tot zijn specialisatieterrein evenals vastgoedbeleggingen (vastgoedvennootschappen en -certificaten). Tevens behartigt hij de
belangen van de consument in geld-, bank- en beleggingszaken. Voordien
was hij enkele jaren werkzaam als assistent aan de Universiteit Antwerpen
(RUCA) waar hij ook het diploma van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen met specialisatie financiële economie behaalde en
een aantal artikels over het bank- en financiewezen publiceerde.

beste belegger

Danny Reweghs is sinds 2006 directeur strategie van Moneytalk en de adviesbrief 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 een van beursgasten op Kanaal
Z. Verder is hij medeauteur van de boeken ‘Haal alles uit uw
geld’, ‘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.
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Aandelenselecties banken en beurshuizen

Dirk Peeters
Senior buy-side analist Leleux Associated Brokers

Pierre Huylenbroeck
Uitgever Mister Market Magazine
Pierre Huylenbroeck publiceert sinds maart 2014 Mister Market Magazine, een tweewekelijks digitaal tijdschrift voor beleggers, met nieuws, interviews, inzichten, tips en een op de voet te volgen portefeuille van Belgische
aandelen. Voordien werkte hij ruim 20 jaar lang bij De Tijd, als hoofdredacteur, senior writer, chef van de redactiecellen Markten & Conjunctuur en
Geld & Beleggen, en nieuwsmanager. Hij schreef meerdere boeken, zoals
‘De Reuzen van de Beurs’, ‘40 Meesterwerken uit de financiële geschiedenis’, ‘Iedereen Belegger’ en, zopas gepubliceerd, ‘Onsterfelijk beursadvies’.
Hij studeerde in 1991 aan de Vrije Universiteit Brussel af als Handelsingenieur en werkte tot 1993 in de marktenzaal van Banque Indosuez Belgique.
Hij is getrouwd en vader van twee kinderen (Lola 18 j en Milo (15 j). Hij
loopt, drinkt graag wijn, bier en whisky, en houdt van lezen, film, kunst
en schoonheid, en gezellige avonden met vrienden. Hij werd lang geleden
gestoken door een extreem hardnekkige microbe van de financiële theorie
en de financieel-economische geschiedenis.

beste belegger

Dirk Peeters is sinds 2016
senior buy-side analist bij
Leleux Associated Brokers,
met een waaier aan verantwoordelijkheden in zowel
aandelen als obligaties.
Dirk startte zijn carriere bij KMPG Financial
Audit Group als junior auditor en werkte daarna gedurende 19 jaar als sell-side
analist bij o.a. KBC Securities, ING Financial Markets
en Bank Degroof. Hij specialiseerde zich vooral op
de financiële sector en de
GVVs. Van 1998 t.e.m. 2001
was hij discretionair beheerder bij Puilaetco voor
de Europese institutionele
mandaten en de Euro Equities fondsen.
Hij behaalde een diploma Handelsingenieur aan de VUB (Solvay), een
diploma financiële analyse bij de ABAF/VBFA en een postgraduaat verzekeringen (pass/fail) aan de KU Leuven.
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Marc Leyder

Werner

Directeur Beleggingsadvies, Van Lanschot Bankiers België

Wuyts

Marc Leyder (1967) is verantwoordelijk voor het Beleggingsadvies bij
Van Lanschot Bankiers België. Hij studeerde in 1989 af als licentiaat in de
Toegepaste Economische Wetenschappen
(UFSIA). Hij startte zijn
professionele
loopbaan in 1991 bij Bank
Corluy als financieel
analist voor Belgische
aandelen. Vanaf 1992
was hij er verantwoordelijk voor het beheer van de emerging
market portefeuilles.
Na de overname van
Bank Corluy was hij
verantwoordelijk voor
ABN AMRO Asset Management Belgium.
Begin 2009 maakte hij
de overstap naar Van
Lanschot
Bankiers
België. Naast zijn bancaire functies is Marc
gastdocent aan de KU
Leuven – Faculteit
Economie & Bedrijfswetenschappen Campus Brussel in het masterjaar
van de richting ‘Finance & Risk Management’.

beste belegger

Vermogensbeheerder
bij Dierickx, Leys
Private Bank
Werner Wuyts, in
1985 begonnen bij het
toenmalige Dierickx
& Cie, is vermogensbeheerder bij Effectenbank Dierickx Leys
Private Bank waar hij
tevens verantwoordelijk is voor Studie en
Analyse. Hij behaalde
een Graduaat Expeditie, en is financieel
analist BVFA-ABAF.
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Ken Van Weyenberg
Head of CPM Asset
Allocation bij Candriam

Hans Heytens
Head of Research - Portfolio Manager Weghsteen
Hans Heytens, geboren te Tielt in 1979, studeerde in de periode 1999–2003
af met een Master in Finance en Risk aan de Ehsal Management School.
Hans is momenteel werkzaam als hoofdstrateeg en portefeuillebeheerder
bij de beursvennootschap Weghsteen NV. Hij is hoofdverantwoordelijk
voor de technische, fundamentele en macro-economische analyse van alle
activaklassen. Hij is medeverantwoordelijk voor de strategische positionering, individuele sector- en aandelenanalyses en maakt deel uit van het
beheersteam binnen het investeringscomité. Hans is vooral gepassioneerd
bezig met behavioural finance, macro-economie en de vier grote beheersvormen: gediversifieerd indexbeleggen, geconcentreerd beleggen met aandelen, kwantitatief beleggen en factorbeleggen. Hij schrijft o.m. voor de
VFB en de Tijd.

beste belegger

Ken Van Weyenberg is
Head of CPM Asset Allocation bij Candriam
Investors Group, waar
hij sinds 2010 aan de slag
is.Voor hij actief was in de
sector voor vermogensbeheer, werkte hij als journalist bij Kanaal Z/Canal
Z, de Belgische televisiezender die zich toespitst
op economische verslaggeving. Daarna ging Ken
Van Weyenberg werken
voor het redactieteam van
Moneytalk & Cash als financieel journalist, en in
2009 werd hij analist voor
Kanaal Z/Canal Z. Vóór zijn loopbaan in de journalistiek en de financiële
sector behaalde hij een Professionele Bachelor Journalistiek aan de Artevelde Hogeschool in Gent.
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Luc Van der Elst
Adviseur aandelen Delen Private Bank
Luc Van der Elst is sinds 2006 adviseur aandelen bij Delen Private Bank,
een vooraanstaande beheerder van privévermogens en behorend tot de
groep Ackermans & van Haaren. Luc legt zich vooral toe op de fundamentele analyse van individuele Europese industriële aandelen en op de
Belgische kleine en middelgrote beursgenoteerde
ondernemingen. Hij startte
zijn loopbaan in juli 1988 bij
de Generale Bank in de afdeling Corporate Finance & Investment Banking en werkte
nadien als equity research
officer in de afdeling Asset
Management. Van 1994 tot
2005 stond hij aan het hoofd
van het Belgische aandelen
researchteam in de marktenzaal van Generale Bank/
Fortis Bank België. Luc werd
geboren in 1963 in Antwerpen. Hij behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven (1986) en een Degree in Investment and Financial Statement Analysis aan het Interuniversity Centre of Financial Analysis Brussels (1987). Sinds 2012 is hij voorzitter van de Belgische Vereniging
van Financiële Analisten BVFA-ABAF.
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Rudy De Groodt
Senior Equity Analist bij
BNP Paribas Fortis
Na 2 jaar als assistent aan
de toenmalige EHSAL
(nu HUB) maakte Rudy
De Groodt de overstap
naar de Antwerpse Bank
Corluy waar hij van 1994
tot 2002 actief was als financieel aandelenanalist
en fondsbeheerder internationale aandelen. In
2002 maakte hij opnieuw
de overstap naar EHSAL
als programmacoördinator van de Master in
European Business en
docent Banks & Stock
Exchanges. In 2007 begon hij als financieel analist met specialisatie de financiële sector binnen de zakenbank van Fortis
Bank. Sinds 2010 is Rudy De Groodt actief als aandelenspecialist Private
Banking/Wealth Management voor BNP Paribas Fortis en maakt hij ook
deel uit van het analistenteam van BNP Paribas Private Banking wereldwijd. Rudy De Groodt is bestuurder bij ABAF, gastdocent sectoranalyse
binnen het programma Investment Adviser aan de EMS HUB en docent Private Banking Academy van BNP Paribas Fortis. Rudy De Groodt behaalde
een Master in de Handelswetenschappen, specialisatie Internationale Betrekkingen, en een aggregaat aan de EHSAL, aangevuld met postgraduaten
in de beleggingsleer, sales en marketing.
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Tom Simonts
Senior Financial Economist KBC Groep
Sinds 1 januari 2017 is Tom Simonts Senior Financial Economist van KBC
Groep. In die functie draagt hij samen met Steven Vandenbroeke en Ruben
Vandemaele opinies, visies en kadering vanuit verschillende geledingen in
KBC Groep en eigen meningen uit naar het grote publiek. Onder de vlag
van ‘The Front Row’
(frontrow@kbc.be)
zet hij en zijn team interne en externe klanten én perscontacten
op de eerste rij van de
cinema die de financiële markten is.
Tom is vaak spreker op allerhande
evenementen en geeft
lezingen voor de VFB
(Vlaamse Federatie
van Beleggers), entiteiten in en rond de
KBC Groep en op diverse financiële beurzen, maar ook voor
studentenverenigingen en op Business
Schools. Tom is licentiaat in de Toegepaste
Economische Wetenschappen en maakte
in 1998 van KBC zijn eerste en huidige werkgever. De eerste twee jaar van
zijn carrière was hij verantwoordelijk voor de afwikkeling en coördinatie

beste belegger

van transacties op het toenmalige Easdaq. Sinds 2000 ging hij voor KBC
Securities als aandelenbroker op diezelfde beurs én op Nasdaq Europe aan
de slag.
Vanaf 2002 werkte Tom samen met macro-econoom Luc Van Hecke
aan de macrostrategie van KBC Securities om het nadien tot Senior Equity
Analyst te schoppen. Zijn werkgebied bestond initieel uit holdings en investeringsbedrijven in de Benelux en ver daarbuiten en werd later aangevuld met vastgoed en telecomwaarden. In oktober 2012 maakte Tom de
overstap naar Bolero, het online beleggingsplatform van KBC Securities,
waar hij marktenspecialist was.
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VFB-Sponsors
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ABLYNX
ARGENTA
ARGENX
ASCENCIO
ASIT BIOTECH
ATENOR
BINCK
BIOCARTIS
BONE THERAPHEUTICS
CANDRIAM
CARE PROPERTY INVEST
COFINIMMO
COLRUYT
DECEUNINCK
EVS BROADCAST EQUIPMENT
GLOBAL GRAPHICS
GREENYARD
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV
KBC ANCORA
KBC GROEP
KIADIS PHARMA
LOTUS BAKERIES
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MDXHEALTH
MEDIRECT BANK
MIKO
MITHRA PHARMACEUTICALS
MONTEA
QRF
QUEST FOR GROWTH
REALDOLMEN
RECTICEL
RESILUX
SIPEF
TELENET
TEXAF
TIGENIX
TINC
TREETOP ASSET MANAGEMENT
UMICORE
VAN DE VELDE
VASTNED RETAIL BELGIUM
WDP
WERELDHAVE BELGIUM
XIOR STUDENT HOUSING

