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De beurzen blijven verder stijgen sinds de start van het jaar  euro stoxx 50=+ 2%
Dit zou betekenen  dit jaar weer 20% stijging ( er zullen ook negatieve maanden komen)
Kan dit??
Ja 
Want de mensen beleggen niet maar gokken verder om toch maar verkapte intresten 
Te hebben,,,,dat ze dan meer en meer risico nemen aanvaarden ze dan wel.
Met wat kunnen we de huidige situatie best vergelijken??
Oeps dat gaan menig van jullie niet graag lezen,,met de goeie oude tijd dat l&h =lernout
En hauspie zo populair waren dat niemand wou luisteren naar onze waarschuwingen 
Dat dit aandeel nul euro waard was,,
De geschiedenis herhaalt zich steeds,,sommigen stappen  toch op tijd uit de markt en 
De meesten ondergaan de markt
Waarom dan geen goud kopen dat brengt u 11% netto per jaar met weinig risico
Ja weinig banken vertellen je dit omdat zij op goudverkopen weinig of niets op verdienen
Dus dat is de hoofdreden waarom de meeste adviseurs daarover zwijgen  





Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord

dit is een beleggers Forum
Hoe goed beleggen vandaag? 

Vrije ingang
NU  10 februari
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
Olie
De beurzen max
+5%

Oranje
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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



20/02/16
17

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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