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En de rare tijden gaan verder
Neen ik spreek niet over de lockdown of corona

Wel over de stijgende beurzen in de huidige catastrofale economische  toestand
Alle landen melden een zware daling van BNP tussen 3 à 10%
Terwijl iedereen weet dat het gaat regenen van faillissementen

Ik spreek dan nog niet uit over de wanbetalingen van huurgelden
En de explosie van schulden door de staat en de bedrijven

HOE GAAT MEN DAT OPLOSSEN
Alle centrale banken doen hetzelfde,,,schulden maken of rechtstreeks de tapkraan =monetisering
Vrij vertaald,,men creëert geen schulden maar drukt geld bij uit het niets,,of uw geld is gewoon 

Minder waard dan vroeger dus de schulden ook
Maar dit is nog niet alles

De meeste schulden zijn in us$ dus deze munt moet naar beneden,,,dus deze munt zal triljoenen
Bijdrukken zodat ze gratis op de markt komen en iedereen zijn schulden kan afbetalen en de waarde

Van de us $ zal wellicht 75% crashen
Weet dat de us$ tov GOUD in 1971 98% is gedevalueerd

Nu gaat terug hetzelfde gebeuren maar op korte termijn 1à2 jaar
Dus de goudprijs zal van 50,000€ naar 200,000€ stijgen voor één kg

Zoekt u maar nu een betere belegging??
 



Kantoor links                                                          kantoor rechts



Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord

dit is een beleggers Forum
Hoe goed beleggen vandaag? 

Vrije ingang
Uitgesteld wegens covid -19
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
Gilead,,???





6 Central Banks & The Ponzi Scheme That Will Bankrupt The World















20/02/16
15

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
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