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Wat  een einde jaar ??!!!
Alle beurzen werden naar omhoog gedwongen om een vals beeld te geven
Neen
2019 zal heel gevaarlijk en woelig zijn op d ebeurzen

Goudmijnen zullen wellicht in 2019 de uitschieters worden

Maar nu
Wensen we jullie allemaal de beste wensen voor 2019
En een goede gezondheid!!!!

Jeromeke   Powell ( vertaling is kracht) heeft een grootste  krachttoer gedaan

Hij heeft openlijk de operatietafel verlaten als de patient nog steeds niet geopereerd was
Hij heeft gewoon gezegd van de patient  dicht te naaien amen!!!!
Waarom??
Omdat hij gezien heeft dat  onze economie stil valt!!!
Dat de beurzen alle realiteitsgevoel met de echte economie kwijt zijn
Dat de munten overgewaardeerd zijn.
En ja dat hij als hoofdchirurg de patient niet kan redden.
Dus   R.I.P
EN WAT ZAL DE ERFENIS WORDEN??
Niemand durft het zeggen zonder inboedelbespreking.
De schulden zijn in triljoenen oeps  schulden= de toekomstige winsten
Dus zelfs onze toekomst is reeds verteerd
Dan is er nog één oplossing de schulden doen verdwijnen met hyperinflatie=geld creatie!!!!!



                      De beurs daalde 20% in 2018
                     Hadden ze je verwittigd van dit risico
                                      Neen!!!!!!
                                  spijtig
                       Want in een beleggingsclub 
                       Had je dit kunnen vernemen

                 Treedt nu toe tot de knokse             
                       beleggingsclub
                               Voor alle informatie
                     Kantoor beursmakelaar Busschaert
                                 Pierslaan 113 knokke
                                            050474002



Technische en fundamentele analyse van onze economie ;financiële wereld en 
aandelen beurzen
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nieuw



Rood licht voor

Euro
£
china

Groen

marijuana
Bio -aandelen
goud/mijnen
Zilver
grondstoffen

Oranje
europa
usa







Dat beloofd recessie(groeivertraging) voor weldra!!!!!













Dixit tijd awards    BESTE FONDS OP DRIE JAAR EN 
HOOGSTE DIVIDEND

BEDRIJFSOBLIGATIES





DIXIT DE TIJD  TWEEDE BESTE GOUDMIJNFONDS SINDS 2019 PLUS 15% 





één der beste
 groepen als
 de beurzen
 stijgen
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Bedrijfsobligaties in €.

Selectie van emissie van euro-obligaties in verschillende munten

Courtasy by Goldwasser exchange ;luxembourg stock exchange



https://www.oblis.be/nl/selection



https://www.oblis.be/nl/selection



12% op 9 maanden 
Waarvan 6´% zonder
 roerende voorheffing
DUS 
10% NETTO  VOOR 2019
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Opgelet een koersdoel is een hypothetische  cijfer dat wij naar voor 
schuiven als streefdoel maar daarom niet altijd bereikt zal worden!!



Wij gaan de top tien AANKOOP van verschillende europese beurzen geven met 
Uw VOORDEEL
Je koopt of voor 50,000/100,000€  deze tien aandelen
Op einde iedere maand kijken we of ze nog in de lijst staan en passen ze aan.
We behouden wel steeds de stop loss gedurende heel de periode



VOORBEELDVOORBEELD
DE ROBOT DOET MET DE TOP TIEN DE ROBOT DOET MET DE TOP TIEN 
VAN VAN 
VECTOR VEST 1 JANUARI VECTOR VEST 1 JANUARI 
PLUS 25,28%PLUS 25,28%



Nederland aex



Griekenland athene



BRUSSEL belgië



Zuid ierland  europees gedeelte



Portugal lisboa



Madrid spanje



ITALIE MILAAN



PARIS  LA FRANCE



WENEN OOSTENRIJK



XETRA DUITSLAND



ALLE INDEXEN EUROPA



EUROSTOXX 50 DJ



VECTOR VEST EURO INDEX ALLE AANDELN 
ZIJN
 GELIJK
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