OOK SUCCESVOL WORDEN OP DE BEURS?

DE BELEGGINGSTRAINERS

U hoeft geen econoom of professional te zijn om een goed
rendement te behalen op de beurs.
De juiste voorbereiding en de Alex
Academy helpen u een eind op
weg. De Alex Academy leert álle
klanten van Alex beter beleggen:
zowel beginners als gevorderden.

Peter Siks weet als oudvloerhandelaar, opleider van
professionele marketmakers
en Trading Manager van een
handelshuis waar het over gaat
op de beurs. Niet alleen is hij in
staat om complexe materie op een begrijpelijke manier over
te brengen, ook weet hij klanten altijd te ondersteunen bij het
kijken naar de markt en de eigen portefeuille.
Centraal daarbij staat het rendement versus het risico en de
psychologische aspecten van het beleggen.

WAT LEERT U?
De juiste balans te vinden tussen rendement en risico
Het belang van de juiste portefeuilleopbouw
Timing verbeteren met technische analyse
Optiestrategieën voor iedere markt
Sprinters en Turbo’s optimaal inzetten

AANMELDEN
Bent u klant bij Alex en wilt u een training volgen? Ga dan
naar de Alex-website en klik op het tabblad ‘Alex Academy’,
hier vindt u een overzicht van alle activiteiten.
Bent u nog geen klant bij Alex? Kijk dan op alex.nl en vraag
het Startpakket aan.

Hans Oudshoorn volgde al op
zijn vijftiende het beursnieuws in
de krant en op zijn zeventiende
deed hij zijn eerste transacties op
de beurs. Met vallen en opstaan
heeft hij geleerd dat beleggen
draait om zelfkennis, discipline en risicomanagement. Zijn
opleiding Internationale Financiële Economie heeft hier verder
aan bijgedragen. Het motto van Hans: iedere belegger die deze
aspecten beheerst, kan zelfstandig een portefeuille opbouwen.

ONS AANBOD
ONLINE AANBOD

KLASSIKALE AANBOD

De Alex Academy geeft wekelijks online seminars waarin
verschillende beleggingsinstrumenten, strategieën en actuele
onderwerpen worden behandeld. Ook schuiven beursexperts
bij ons aan om actuele beleggingsthema’s te bespreken.

Daarnaast organiseert de academy verschillende klassikale
trainingen door heel Nederland, voor alle niveaus: beginners,
gevorderden en traders. De onderwerpen variëren van
beleggingsstrategieën tot beleggingsinstrumenten.

ALEX OP YOUTUBE
Op het YouTube-kanaal van Alex vindt u korte video’s waarin de
trainers verschillende zaken behandelen: van het opstellen van
een beleggingsplan tot het opbouwen van een gebalanceerde
portefeuille en het uitleggen van optiestrategieën.
Ga naar youtube.com/beleggenmetalex en bekijk alle video’s!

TRAININGEN EN THEMASEMINARS
De klassikale trainings
-trajecten bestaan uit
‘Risico, rendement en de
verschillende sessies
psychologische aspecten
die alle facetten van
van beleggen staan centraal
beleggen behandelen.
bij de trainingen.’
Ter afsluiting zijn er
drie coachingssessies
waarbij uw vragen en uw portefeuille centraal staan.

ONLINE SEMINARS
De interactieve online
seminars volgt u
gewoon thuis via uw
computer. De seminars
gaan bijvoorbeeld over
beleggingsinstrumenten zoals dagopties of futures. Ook komt
fundamentele of technische analyse regelmatig aan bod.

‘Het belangrijkste
aandachtspunt bij
beleggen is de belegger
zelf.’

Daarnaast organiseren we regelmatig thema-seminars op ons
hoofdkantoor. Tijdens deze seminars, die vaak gehouden worden
met één of meerdere gast-sprekers, worden allerlei actuele
thema’s besproken. Van de schuldencrisis tot modelmatig
beleggen, alles is mogelijk.

