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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 
Goudmijnen zullen wellicht in 2019 de uitschieters worden

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

De beurzen zijn een weerspiegeling van de mens en haar maatschappij
De beurzen stijgen en dalen volgens de regels van de hebberigheid bij het individu.
Nul rente betekend twee zaken
Dat de belegger= de gepensioneerden en zij die later ook van een mooi pensioen wensen te leven:
Naar meer risicovolle beleggingen moeten zoeken om rendement te hebben op hun geld dat steeds
Minder waard is ( theory van colruyt- kar dat steeds duurder wordt voor dezelfde inhoud)
Dus
De stijgende beurzen zijn eerder een PONZO spel aan het worden ,,,, zolang dat er zotten zijn die
Steeds een hogere prijs betalen voor je aandelen is iedereen gelukkig en aangezien  het geld steeds
Minder waard is kan deze game een tijdje mee!!!!!
Maar het probleem is /zijn de consumenten en bedrijven die meer en meer in schulden leven (staat)
Ja zolang de rente nul is geen probleem maar opgelet bij rentestijging dan gaat onmiddellijk 10%
Overkop
Conclusie
De rentedaling die onze voorzitters van CB voorstellen is gewoon reddingsoperaties in benarde 
Financiële ramptoestanden,,,,DAAROM DAT HET GOUD  NIEUWE TOPPEN ZAL SCOOREN   



                      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



 De hoek met de publiciteit is heden ons gebouw  de santa Maria foto na wo 2



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

20/02/16 5

nieuw





Rood licht voor

aandelen turkije 
En munt Lira
Aandelen  usa/europa
china

Groen

short etf
Goudmijnen

Fondsen op 
vietnam
High yield euro

Oranje











Placeuro nr1 enig europees fonds in 
obligaties met coupon van 8,5%



4 sterren en betaalt bruto coupon van 8cent in 2018 =8,5%
Hoogste coupon uitbetaler in heel europa









        Luchthaven in het zwin
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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
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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



Mise en plage deze week-end                                

















Zeedijk duinbergen
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