
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.
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