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Iedere week brengt haar verrassingen
De beurs hausse gaat verder
De klanten beseffen de risico's niet of ze zijn slimmer dan ons.
De situatie in china kan  of zal een wereldrecessie veroorzaken dat kan alleen maar
Als de beurzen normaal reageren een daling veroorzaken maar blijkbaar nu niet.
Doch wij zouden jullie aanraden van dit dom spelletje  niet te volgen maar eerder
Van te profiteren van deze opportuniteit om aanelen te verkopen aan hoge prijzen.
Zoals je weet is de kunst op de beurs VERKOPEN en niet kopen.
We wensen jullie veel succes daarin .



Dit kantoor is volledig onafhankelijk en heeft geen bindingen met  anderen 



Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord

dit is een beleggers Forum
Hoe goed beleggen vandaag? 

Vrije ingang
NU  9 maart
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



Groen

goud&zilver

Oranje
Wij zouden
NIETS
Kopen
Buiten ,,,
goud





Beurzen blijven stijgen omdat er veel 
Geld is dat weinig of niets opbrengt
Wij noemen dit dom geld dat van de
 fondsen komen
Fondsen die door klanten worden 
Gekocht die achter rendement lopen
Maar
Die NIETS kennen van beursrisico's
Dit eindigt steeds in drama's
En dat ook zo zijn nu
Wanneer?
Dat weten we niet
Maar
Wel 
Dat ons te wachten staat 
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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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