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￩én een week dat ik de beleggers NIET begrijp ( gebeurd nog hoor!!)
Vorige week dalen we omdat men schrik heeft dat de coronavirus de chinese economie
Plat legt en zo de wereld economie ook
Neen
Wat doen beleggers
Men hoort dat corona  minder erg is en men koopt massaal aandelen op de beurs
Of was het shortcovering??
Ik weet maar één zaak het zijn nu 400,000,000 chinezen die in lockdown=opgesloten
Zijn in hun huis( dus voor een griepje zijn dit wel zware maatregels)
Neen die coronavirus is waarschijnlijk nu een gemanipuleerde virus voor oorlogsdoeleinden
 Bon voor zij dit dit niet begrijpen  luister wat Bill Gates zei,,,de wereld zal niet vergaan van
Nucleaire stommiteiten maar eerder van een biochemische ,,,(virus gemaakt door mensen)
Wij hopen dat we verkeerd zijn maar helaas nieuws uit china bevestigt dit meer en meer!!





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



Groen

goud&zilver
farma+bio

Oranje
Wij zouden
NIETS
Kopen
Buiten ,,,
goud

Voorzichtig zijn
Op zijlijn voor de beurs
Teveel emoties
Niemand weet wat de 
Gevolgen kunnen zijn
Van de coronavirus op
De economie
Eerder verkopen!!





Lees jij ook zo graag de leugens =fake news en dan de waarheid nadien???
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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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