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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!!!!

We eindigen september en treden in de gevaarlijkste maand van het jaar voor de beurzen de 
Oktobermaand,,de maand van dalingen en tranen
Wat zal 2019 ons schenken
Dixit Goldman Sach zal oktober gevaarlijk volatiel zijn ,,m.a.w risico op koersverliezen hoger
 dan normaal
Natuurlijk de handelsgesprekken met China en de VS kunnen positief worden maar laten we ons 
Niet teveel illusies maken  Trump zit goed en moet niet onmiddellijk compromis afsluiten.
De afzetting van de us president kan bijna onmogelijk gezien ze ¾ van de senaat achter
 zich moeten hebben
De financiële situatie blijft erger dan de klimaatperturbatie
Terwijl iedereen zich focust op de mogelijke rampen op het klimaat voor binnen 50/100 jaar
Zou men beter kijken naar de slechte en ongezonde financiële klimaat op de markten;;
De winter is daar nabij en een zware aardbeving op deze markten is bijna zeker
Dus belegt maar verder in veiligheid,,goud/mijnen



                      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 Groen

Goudmijnen
Europese 
beurzen korte 
termijn

Oranje



 De hoek links met de publiciteitborden is heden ons gebouw/kantoor 
Beursmakelaar Busschaert&co--- Leleux associated brokers (foto 1945 )

Pleintje voor ons kantoor bon 70 jaar 
geleden
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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
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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!!
Let op al uw aankopen en verkopen steeds te bespreken met je adviseur
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