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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!!!!

ziehier het einde van een prachtig beursjaar dat we eerlijk gezegd niet hadden verwacht.
Europa plus 24%
Usa plus 20%
Goudmijnen plus 50%
Maar wat staat ons volgend jaar te verwachten??
Helaas het wordt koffiedik kijken
Ja verder stijgen zou ons naar te hoge sferen brengen die levensgevaarlijk zijn  in
 Waardebepaling
Reeds nu  mochten de winsten krimpen  zijn de meeste beurzen  hoog
Dus wij denken dat er een daling zal zijn tussen 10 à 30 %  zoals in 2016 2018
Met de usa verkiezingen  zal de de VS beurs waarschijnlijk consolideren
China zal waarschijnlijk haar e-coin uitgeven gedekt door goud wat de us$ zal doen dalen
En de goudprijs verder stijgen en de goudmijnen zeker.
 De rentevoeten  ja die zullen  terug moeten stijgen ,,maar dat zal langzaam gebeuren





Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord

Iedereen is welkom,,dit is een beleggers
Forum 

Vrije ingang
NU 9 SEPTEMBER 
Een initiatief van de regionale 
Beleggingsclub knokke-heist



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





Selectie  voor europa  let op de stoploss



Beste aandelen op amsterdam



Beste aandelen op athene



Beste aandelen op brussel



Beste aandelen op madrid



Beste aandelen milaan



Beste aandelen op parijs



Besta aandelen op duitsland
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