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Spreker: Edward LOEF
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10u55 – 11u20
5 Hollandse Beursparels (voor na Corona)
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Integreren van TA-technieken: sleutel tot succes
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Lesgever en medewerker compugraphics
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Achterin de fuik zit de paling
Paul Gins is Directeur van CompuGraphics 
en uitgever van beursgrafiek.be & Trans-
Stock.

Beleggers zijn geneigd om beloftevol-
le of populaire aandelen snel te kopen. 
Meestal zijn dit soort aandelen fel in waar-
de gedaald. Goedkope aandelen dus. Na-
dien stelt u vast dat ze veel later en goedko-
per aangekocht konden worden.

Met geduld én de juiste aanpak, ver-
mijdt uw model op basis van technische 
analyse, dat soort aandelen. Uw nieuwe 
zoektocht naar aandelen waar het licht in 
de duisternis verschijnt!

Doel treffen met grafieken
Edward Loef (56) heeft meer dan 30 jaar 
praktijkervaring in de beleggingswereld. 
Eerst in de rol van beleggingsadviseur en 
vanaf 2005 gespecialiseerd in de techni-
sche analyse. Bijna 10 jaar lang schreef hij 
columns hierover in Het Financieele Dag-
blad (en andere vakbladen). Sinds 2010 
verzorgt Loef Technische Analyse onaf-
hankelijke beleggingsresearch voor zowel 
professioneel financieel dienstverleners 

(banken en brokers) als particuliere doe-
het-zelf beleggers. Daarnaast geeft Loef 
presentaties over trendanalyse en trading-
technieken.

Of ‘Focus op wat is’ bij het bepalen van 
uw aandelenselectie

Beleggen in de sterkste markten 
dankzij de momentumfactor

Geert Van Herck is Chief Strategist bij Key-
private Portfolio Management van Keytra-
de Bank, marktleider in online bankieren 
en beleggen in België.

Vanuit zijn jarenlange ervaring in de 
financiële sector is hij ook de spilfiguur in 
de innovatieplannen van Keytrade Bank en 
de lancering van het nieuwe online vermo-
gensbeheerplatform

5 Hollandse Beursparels 
(voor na Corona)

Nico Inberg is initiatiefnemer van het on-
line beleggersmagazine De Aandeelhou-
der op Zaterdag. Hij heeft meer dan 25 jaar 
ervaring op de beurs als optiehandelaar, 
beursanalist en marketwatcher.

Vijf Nederlandse aandelen waar beursa-
nalist Nico Inberg en zijn team bij De Aan-
deelhouder op Zaterdag hoge verwachtin-
gen van hebben dit jaar.

Integreren van TA-technieken: 
sleutel tot succes

Marc Schils TA-Specialist en lesgever en 
medewerker compugraphics.

Technische analyse-beleggers gebrui-
ken verschillende methoden en theorieën. 
Vaak tracht men deze technieken te combi-
neren om een beter resultaat te bekomen. 
Iedere methode heeft zijn eigenschap, 
zijn sleutel. Met een bundel van dezelfde 
sleutels is de kans om ‘de code’ te kraken 
gering.

Echter wanneer u beschikt over een 
bundel met verschillende sleutels, ver-
groot u uw kansen exponentieel.

18de Technische Analysedag
Zaterdag 6 maart 2021

CoronA of nieT. ook de VfB-Techni-
sche Analysedag laten we dit jaar niet 
aan ons passeren. Dit jaar weliswaar 
geen traditioneel warme soep tijdens 
de lunchpauze in Gent, de hoofdstad 
van de technische analyse, aangezien 
we genoodzaakt zijn deze editie volle-
dig online te laten verlopen. Maar dat 
biedt natuurlijk ook grote voordelen. 
De bezoekers die elk jaar van heinde 
en verre en van alle uithoeken van het 
land afzakken naar Gent om deze dag 
te beleven, zullen nu vanuit hun zetel 
de voordrachten kunnen bijwonen. De 
Limburgers, waar toch ook wel heel wat 
technische adepten tussen te vinden 
zijn, zullen er alvast niet om treuren.

Er is trouwens nog een ander voor-
deel aan het online gebeuren. Je hoeft 

niet perse de zaterdag uit te trekken, 
vroeg op te staan of alle voordrachten te 
volgen. Eens je bent ingeschreven kan je 
de voordrachten immers nog (her) be-
kijken op de nieuwe webpagina ‘Net Ge-
mist.’ Wanneer je ook maar wil.

En het programma is net als andere 
jaren weer top met voor ieder wat wils: 
Wanneer beloftevolle bedrijven kopen? 
Hoe is het gesteld met het momentum in 
de markt? Hoe verschillende technische 
technieken combineren om tot een beter 
resultaat te komen? Hoe beter selecteren 
met te focussen op wat is?

Een selectie mag natuurlijk ook niet 
ontbreken: dit jaar een selectie Neder-
landse aandelen technisch bekeken en 
gebracht door de ons niet helemaal on-
bekende Nederlander Nico Inberg van 

het online beleggersmagazine De aan-
deelhouder.

Sluiten doen we de dag met een Pa-
nelgesprek: Actiepunten voor de beleg-
ger in het post-corona en post-Trump 
tijdperk.

Aan Jean-Marie van Brussel, VfB-be-
stuurder, de eer om dit hele gebeuren in 
goede banen te leiden.

Ondertussen al de 18de Technische 
Analysedag! En al 18 jaar met een groei-
end succes. Wie enkele jaren geleden de 
‘dood van de Technische Analyse’ voor-
spelde, is eraan voor de moeite. Techni-
sche analyse leeft meer dan ooit.

Voor de prijs hoef je het alvast niet te 
laten: 15 euro voor leden, 21 euro voor 
niet-leden.

De sprekers
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