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Iedere week brengt haar opportuniteiten
Deze week zullen we de petroleum aandelen aanprijzen
Omdat saudie Arabie beslist heeft de kraan te sluiten

Om zo een hogere prijs te krijgen
Ja ze hebben ook betalingsproblemen

Verder blijven we voorzichtig voor de beurzen
Een scherpe daling eind juni zit er zeker in

Kan vroeger of zelfs later gebeuren
Ook blijven wij koper van goud en goudmijnen

De bio en farma bedrijven blijven ook goed



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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Goud en goudmijnen

Speculatief  bio en farma bedrijven
Olie producenten en leveranciers van mechanica

Wij blijven super negatief voor de meeste beurzen,,,de stijging die we zien in usa  via
 FAANG show en de aankopen van fed of CB is een voorloper van een totale crash











Hier  plaatsen wij de beste fondsen die long/short gaan
Dus

Fondsen die stijgen als de beurzen dalen
           Plus

   Fondsen die multi strategie volgen
             Zij hebben allen dit jaar al meer dan 10% gewonnen
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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



Deze week gaan wij uitsluitend
De olie of petroleum
Aandelen aanprijzen

Let wel op
Dit is uitsluitend voor beleggers

Met dynamisch profiel
Omdat

U steeds met een stop loss
Mag werken

Om te vermijden
Dat bij de vlgde daling

Je ze vergeet te verkopen
Een scherpe daling eind juni

Is zeker mogelijk
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