
Advies voor  beleggers&-clubs
uw docent B Busschaert

Economisch overzichtEconomisch overzicht

Fondsen overzichtFondsen overzicht

Obligaties overzichtObligaties overzicht

Aandelen overzichtAandelen overzicht

Alle adviezen zijn geen aan/verkoop
              voor persoonlijke vermogensbeheer
              Maar louter informatie
Met de hulp van VECTOR VEST UNIVERSITY TRAINING 
CENTER  

UITGEVER INVESTORS NETWORK;  MANON BUSSCHAERT PIERSLN 113 KNOKKE-HEIST



20/02/16 2

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!!!!

 November is prachtig gestart
De nieuwe geruchten dat er een einde kan komen aan de handelsoorlog tussen china en de VS
Brengen natuurlijk een pak zuurstof naar de mount Everest van Wall street
Dus het zou kunnen dat we een rally krijgen in de VS
Dus  wij hebben een lijst opgemaakt van aandelen die dan koopwaardig zijn.
Houdt rekening met elke perslekken of karakterverandering van de us president of zijn tegenhanger
In China
Tina effect is ook belangrijk  er zijn weinig alternatieven
Good luck 

Voor de meer conservatieven kijk uit naar onze voorstellen in de obligatiefondsen  er zijn er 
Met mooie dividenden en ook maandelijks



Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord/knokke-heist
Spreker bernard busschaert

Nu maandag 18 november !!!!!!uitzonderlijk 11 /11 is 
feestdag

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
Lange termijn

Groen

goud&zilver
Goudmijnen
shortcovering
Op de europese 
En usa beurzen
Kan een kleine 
Rally veroorzaken

Oranje
Usa 



 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





De usa beurzen
 zijn in koopzone



Goudmijnen in 
koopzone



1946,,waar zijn die 
duinen nu???

















Maandelijkse dividend



Maandelijkse coupon



Waar zijn al die duinen 
nu??
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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



Www.oblis.be







20/02/16
26

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

























Siska  
zoutelaan
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