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Presentaties 54ste HCC Beleggen Symposium
Presentaties

De presentaties,
van de sprekers en voorzover wij er over kunnen beschikken,
zijn te vinden op deze pagina.
Sprekers sturen ons nog steeds presentaties toe. Deze zullen we
eveneens op onze website publiceren.

Dat iedere belegger continue op zoek is naar de grootste kans op meer
rendement bij een zo laag mogelijk risico moge duidelijk
zijn. Bob Emanuels liet ons echter zien dat we
onszelf daarbij nog al eens in de weg
zitten. Zijn bijzonder boeiende lezing is te downloaden als Word
document van 15 paginas via onze website (eerst inloggen) .

Deze en alle andere beschikbare presentaties kunt u downloaden via de downloadsectie van onze website.

Voor
een aantal van deze downloads dient u eerst in te loggen.
Heeft u nog geen account? Maak
er een aan!

Interviews met de onderstaande
sprekers zijn op http://analist.nl/beursvideo
en via: http://www.beursupdate.tv/
te zien.

Eerst de winners van de losers
filteren
Okkerse legt in het kort de werking van zijn OK-score uit.

Financiele Canon voor
alle Nederlanders
De VEB heeft recent het financiele Canon voor Nederland
gelanceerd.
http://www.beleggersonline.nl
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Rekening van de
overheid komt er aan: druk op de beurzen
Hupkens is vrij sceptisch over de aandelenbeurzen.

Jean-Paul van
Oudheusden over obligaties
In het kader van het thema van de HCC beleggersdag sprak Van Oudheusden
over hoe er ingespeeld kan worden op onzekere situaties.

Rendement en
risico als schuifmaat voor het rendement
Emanuels vergelijkt het beleggen op de beurs met het spelen van
roulette.

Alfa knalt er uit bij
dividendstrategieen!
Ronald Kok licht in het kort de karakteristieken van op dividend
gebaseerde strategieen toe.

U kunt deze en andere video's ook bekijken via: http://www.beursupdate.tv/
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