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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!!!!

Oeps we naderen reeds einde maand november en iedereen weet dat december een uitbollen is 
Van het beursjaar is,,,,een prachtig jaar... dus wel risico dat sommigen hun winsten zullen op het
 Droge leggen=vrij vertaalt dat er winstnemingen komen maar ja zeker weet men dat nooit.
2020 staat voor de deur .
In finance avenue heb ik mijn voorspellingen gedaan voor 2020.
Grote kans op beurscorrectie voor 75%
Tot nu toe is elk goed beursjaar gevolg door een slecht beursjaar.
Probleem is wel dat we in een verkiezingsjaar zitten en dat juist goed ebeursjaren zijn in de usa 
MAAR laten we de problemen even bekijken
Handelsoorlog=machtoorlog  kan maar oplopen
Brexit zal pijn doen aan europa en UK
De schulden zeepbel zal slachtoffers maken  bij de banken 
De negatieve intresten  ook
Bon  de opwarming van de aarde zou vlgs sommigen geen opwarming zijn maar juist een freesing!
Ja het zijn maar  ,,,,,???? niemand weet het echt. 





Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord

Iedereen is welkom

Vrije ingang

Een initiatief van de regionale 
Beleggingsclub knokke-heist



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



Rood licht voor Groen

goud&zilver
Goudmijnen
canabis

Oranje
Heropleving 
beurzen
Usa
eu
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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





































 IK KOM HOOR!!
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