WORKSHOPS
ZAAL 2

09.55 – 10.20 Leleux Associated Broker
Algemeen Beleggings Advies: De theorie vertaald naar concrete beleggingstips
De invoering van MiFiD II heeft het landschap van beleggingsdiensten grondig door elkaar geschud en meer specifiek het
segment van adviserend beheer. Via een korte theoretische uiteenzetting, tonen we aan hoe Leleux Associated Brokers zijn
aanbod van diensten heeft aangepast aan deze nieuwe regelgeving. Vervolgens tonen we via een aantal praktijkvoorbeelden, hoe we dit naar de klanten toe vertalen naar recente beleggingstips. Dirk Peeters, Senior Buy-side Analist.

10.30 – 11.00 VectorVest Europe
Maken onze Up signalen én eigen indicatoren het verschil?
VectorVest stelt duidelijk: ‘Niemand kan de markt voorspellen.’ Dat kunnen en doen wij dus ook niet. Wel geven we de huidige trend weer en door allerlei eigen parameters verkrijgen we UP signalen. De afgelopen 21 jaar verkregen we gemiddeld
zo’n 3 instapmomenten per jaar. Stapt u beter 3 × per jaar in (op de dag van zo’n UP signaal) of investeert u beter iedere
maand een bepaald bedrag? Eens u weet wanneer u mag instappen, koopt u de aandelen die het best scoren volgens onze
eigen indicatoren (FA en TA). Hoe presteerden deze aandelen als u telkens op de 1ste dag van een Up signaal in de markt
stapt? Dankzij onze Up signalen én onze eigen indicatoren (om aandelen te analyseren), heeft u een houvast. Vermijd zo de
grootste beleggersvijand: emoties. VectorVest is beleggingssoftware die Fundamentele en Technische Analyse combineert.
U heeft toegang tot 9.800 Amerikaanse en Europese aandelen. Woon deze workshop bij en maak gebruik van een speciaal
aanbod (enkel voor VBF leden). Tom Van Noyen, VectorVest Europe.

11.05 – 11.35 Keytrade Bank
KEYPRIVATE, performant online vermogensbeheer
Begin 2016 heeft Keytrade Bank met KEYPRIVATE een succesvolle formule van online vermogensbeheer gelanceerd. Die
formule heeft tot nu toe mooie rendementen opgeleverd. In deze workshop geven we een beknopte beschrijving van
KEYPRIVATE in combinatie met de marktvisie van Keytrade Bank. Geert Van Herck, Chief Strategist Keytrade Bank.

11.40 – 12.10 VFB
START MET AANDELEN voor studenten en beginnende beleggers
Ben je student of beginnend belegger? Wil jij ook starten met beleggen in aandelen? Dan is deze workshop er speciaal
voor jou. Waar zitten de verschillen tussen cash, vastrentende beleggingen en aandelen? En waarom kies je best voor
aandelen? Hoe begin je eraan, en waar vind je de interessante informatie over aandelen? Wat is de basis van verstandig
beleggen en welke regels hou je best rekening? Je stapt hier trouwens buiten met een voorbeeldportefeuille waarover je
zelf vragen hebt kunnen stellen. Patrick Verelst, afgevaardigd bestuurder VFB.

13.00 – 13.30 Pareto
De taxatie op uw vermogen: van effectentaks tot erfbelasting?
Eerst een vermogen opbouwen en vervolgens fiscaal optimaliseren, of eerst fiscaal optimaliseren en vervolgens een vermogen opbouwen? In een land waar een verschuiving plaatsvindt van belasting op arbeid naar vermogen en consumptie,
wordt het moeilijker om de minst belaste weg te vinden. En wordt vermogen niet al behoorlijk belast in België? Een overzicht: van taks op effectenrekeningen tot erfbelasting, en valt er iets aan te doen? Thijs Keenen, Financial consultant.

14.50 – 15.20 Excelco
De snelst groeiende bedrijven van de wereld! Aandelen analyseren en selecteren met
de fundamentele analyses van Excelco
De beste bedrijven presteren beduidend beter dan gemiddeld, met als gevolg dat de beurskoersen daarvan profiteren. De
Excelco-software zit boordevol kwalitatieve en kwantitatieve informatie over deze bedrijven. U vindt er welke bedrijven
goed presteren en welke bedrijven het beter doen dan sectorgenoten. In de workshop gaan we samen met u op zoek naar
de beste groeibedrijven ter wereld. U leert hoe u deze bedrijven kan selecteren, hun waarde berekenen en ze vergelijken
met hun concurrenten. Ieder VFB-lid heeft gratis toegang tot de standaardversie van de Excelco-software. Jan en Paul
Hermans, zaakvoerders Excelco.
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