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Wat zal de verrassing zijn van deze week??
De verrassing van vorige week was dat we maar 2 à3% daalden in europa  en 0,5% in de vs
Onbegrijpelijk dat mensen=beleggers geen onderscheid maken tussen corona =covid 19 en
De wereld-economie
Oups ja het kan dat de virus  binnen enkele maanden tijdelijk verdwenen zal zijn,,maar de
 Economisch crisis zal heel hard toeslaan en dus de beurzen naar een nieuw dieptepunt brengen
WAAROM??
In feite zijn we reeds sinds 2008 in de spoedafdeling met de wereldeconomie en onder beademing
Zijnde in financiële termen  zero intrest,,,als je dat krijgt dan weet je toch dat er iets niet klopt
En ja te veel schulden!!!
En wat doen de regeringen om de corona recessie op te lossen,,,ze kijken niet naar de deficits en
Maken nog grotere putten,,,,en oeps wie gaat dit mogen vullen,,,,neen niet de ondernemer die
Een fabriek heeft,,want die maakt jobs  maar jij  de gewone man ,,dat zal gebeuren door taxen,
Inflatie en koopkrachtvermindering    ….. neen politici denken alleen aan zich zelf op korte termijn
Met geld te geven dat niet van hen is,,,maar de rekening volgt.(helaas maar is steeds zo geweest)
Daarom blijven wij  zeggen ,,stapt uit de beurs en koopt goud of de goudmijnen
Hopelijk geloven jullie niet de politici en vakbonden dat geld uit de hemel komt  ….sorry uit uw zak
Zalig Pasen en verzorg jullie goed





Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord

dit is een beleggers Forum
Hoe goed beleggen vandaag? 

Vrije ingang
NU  20 april  ( uitzonderlijk 3 maandag)
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





Allemaal koopadviezen  en toch blijven de aandelen dalen!!!!
Blijkbaar kunnen ze nooit zeggen  verkopen want het zal nog meer dalen

Positieve blik



 realistische blik
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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



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



       Ons paasgeschenk is beste advies geven dat we kunnen en niet 
                            aan Eigenbelang denken.
Wij blijven zeggen verkoopt je aandelen op de beurs wat men je ook
     Vertelt door wie ook.
           En beleg nu uitsluitend in goud of goudmijnen
                     Goldman Sachs zegt het ook en hij is de grootste
                              Vermogensbeheerder van de wereld 
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