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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!!!!

Deze week zal een zonnige week worden voor europa
Uitstel van brexit met een mogelijke oplossing zal  soelaas brengen
Dus weer een weekje positief denken
Vorige week zijn we echt ontsnapt aan een nieuwe beursdaling
Op technisch gebied zowel usa als azie en europa op het puntje van te dalen
En een daling van 10% was mogelijk
Dus
Nu eventjes uitstel maar toch voorzichtig zijn voor Azie
Usa en europa zullen mogelijks verder stijgen
Natuurlijk kan een spelbreker steeds tussenkomen



                      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
usa
Europa
Sector technology
Sector telecom

Oranje

goud/mijnen
Zilver
grondstoffen





VRIJDAG HEEFT MEN DE
 QUAD HEKSEN OPTIE
VERVALDATUM= DALENDE 
BEURZEN ZIT ERIN





Door het voorlopig uitstel van de brexit is europa
Voorlopig weer koopwaardig 













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!!





























Griekse aandelen voor dyamische beleggers
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