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#FINANCIEEL BELEID

BASIS BELEGGINGSPRODUCTEN EN DE BEURS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 683,65 incl. BTW

DOE ELEMENTAIRE BELEGGINGSKENNIS OP MET DEZE BASISOPLEIDING!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Deze opleiding is ideaal om te starten met beleggen en beleggingsadvies te leren begrijpen.

Introductie
De lage rente drijft de spaargelden weg van het traditionele spaarboekje. Andere beleggingsalternatieven worden interessanter!
Ben je nieuw op de beurs? Ben je op zoek naar elementaire beleggingskennis? Dan ben je hier aan het juiste adres om beleggingsadvies beter te begrijpen.

Omschrijving
Als beginnend belegger heb je ongetwijfeld vele vragen:
Wanneer begin ik best met beleggen?
Waarin kan ik beleggen?
Hoe kan ik verstandig beleggen?
Hoe bepaal ik wat de beste beleggingsvorm is?
Wat is een goed rendement?

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot de beginnende belegger en is een oriëntatiecursus voor een beginnend beleggersadviseur.

Bijkomende info
Permanente vorming ITAA: 9u
ATTESTEN
Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.
Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld 'opmerkingen'.
De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

PROGRAMMA
Beleggen: conceptueel kader
Risico, rendementen, liquiditeit, ...
MiFid en type beleggers
Structuur van de financiële markt
Geldmarkten
Kapitaalmarkten
Diverse Beleggingsproducten
Diversificatie
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Tips en speciale gevallekes

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
3 sessie(s) vanaf maandag 07/02/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf maandag 07/02/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 07/02/2022

18:30

21:30

maandag 14/02/2022

18:30

21:30

maandag 21/02/2022

18:30

21:30

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Wouter Verlinden, is master computer sciences en behaalde een master business adminstration bij Vlerick Management School. Hij hee geruime expertise en werkt
momenteel als fund manager voor Value Square.
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