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Vele beleggers verliezen het noorden door de corona cyclus
Feiten??
De economie gaat pijlsnel achteruit,,,we bezoeken de situaties van 1930
Eventjes uitleggen??
Dat was de grootste recessie sinds 150 jaar
En wat dan met de beurzen??
Ja die zijn toen 90% gedaald
En hebben we herwonnen nadien??
In feite nooit want75% van de bedrijven zijn later overkop gegaan
En we bereikte het niveau terug 30 jaar later
Dus wat doen??
Sorry ,,ik herhaal
Alles verkopen
En omzetten in goud en/of goudmijnen
Zijt je daar zeker van?
1000% ja ,,,maar ik had liever iets anders geschreven
Good luck



Kantoor links                                                          kantoor rechts



Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord

dit is een beleggers Forum
Hoe goed beleggen vandaag? 

Vrije ingang
NU  11 mei ( 2- 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







Zelfs in een dalenden markten heb je scherpe stijgingen en nadien scherpe dalingen
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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



                                         Vergeet niet 
              Coronavirus =medisch// gezondheidsprobleem 
         Interventie +maatregelen corona beheer/politiek is publieke financiën
               En heeft impact op beurs en beleggingen /budjet enz
            ,,,dus niet de corona vaccin zal de beurzen doen stijgen
            Maar wel de maatregels van de regeringen en de toestand
            Van de bedrijfswereld,,,en die zijn  
                    Catastrofaal  slecht
                           Dus nu reeds kopen mag uitsluitend met in gedachte
                          Snel terug verkopen
                               Anders mooi afblijven of
                                    Goud/mijnen kopen



Klaar voor de tweede daling?????
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