FINANCIËLE MARKTEN

GA MEE NAAR BEURPLEIN 5
Ontmoet de marktpartijen
Ga mee naar Beursplein 5. Wij stellen u voor aan marktpartijen, professionele
handelaren, intermediairs (brokers) en beursmedewerkers.
Vergroot uw netwerk
In uiterst select en exclusief gezelschap ontmoet u op deze unieke dag handelaren,
intermediairs, toezichthouders, beursmedewerkers en vele andere marktpartijen.
Wordt ook een professional
Wij werken de kennis en informatieachterstand van particuliere beleggers weg. Wij
zorgen ervoor dat u dezelfde kennis krijgt als professionals.
Exclusief programma
Wij bieden u als zeer speciale klant een uniek programma, plaatshebbend in beslotenheid.
08:15-08:30
08:30-09:00
09:00-09:00
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:15
15:15-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30

Ontvangst
Bezoek aan beursvloer – U bezoekt brokers & market makers
Gongslag (opening beursdag) – Een marktpartij slaat de gong
Master class “Marktwerking – Beurs, broker & AFM” – Mercurious
Pauze (koffie & thee)
Ontwikkelingen over de loop der jaren + blik op de toekomst
Ontmoeting met professionele handelaar (computer-handel)
Bezoek aan de markttoezichthouder (surveillance; misbruik)
Lunch
Analyse van de markt – Een analist vertelt over prijsvorming
Bezoek aan nieuwszenders RTL-Z en CNBC
Rondleiding door museum – Met een gids van Euronext
Pauze (versnaperingen & drankjes)
Workshop “Aandelen, obligaties, FX & grondstoffen” – Mercurious
Mini-MBA “Futures, opties & structured products” – Mercurious
En nu? Over de weg vooruit. Wat moet u nu doen?
Slotsom & conclusie
Afsluitende borrel en anekdotes in het vermaarde beurscafé
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FINANCIËLE MARKTEN

ERVAAR ZELF IN LEVENDE LIJVE
Ervaar ‘live’
Mercurious neemt u mee naar plaatsen waar particuliere beleggers onmogelijk bijkomen.
Wij tonen u een blik in de echte keuken. Zodoende ervaart u hoe de financiële markten
werkelijk in elkaar zitten en hoe het echt gaat in de dagelijkse praktijk.
Unieke kans
Maak gebruik van dit unieke 1-daags pakket:
Woon de gangslag bij, ter opening van de beursdag;
Bezoek aan de beursvloer;
Rondleiding door het gebouw van Euronext (Beursplein 5);
Aanschouw hoe het toezicht is georganiseerd;
Ontmoet professionele handelaren en intermediairs;
Leer over automatische handelssystemen (algorithmic trading & flash crash);
Gesprekken met onze experts;
Diverse presentaties over beleggen, risico & rendement;
Beluister anekdotes over manipulatie en voorwetenschap;
Stel de vragen welke u altijd al wil beantwoord wil krijgen;
Toets de verhalen in de media en verneem de achtergrond in detail;
Bezoek de winkel met boeken, accessoires, geschenken en ‘gadgets’;
Vergroot uw netwerk;
Breid uw kennis uit en optimaliseer uw vaardigheden;
Leer over uw vermogensopbouw & beleggingen;
Wordt een professional;
Inclusief lunch, koffie, thee en versnaperingen;
Prijs: 950 euro.

Meer informatie & boeken
Gaat u mee? Voor meer informatie verwijzen wij graag naar www.mercurious.nl.
Om u in te schrijven stuurt u een email naar: info@mercurious.nl. Vermeld daarin uw
naam, adres en telefoonnummer. Wij zullen dan contact met u opnemen.
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