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      We starten weer een spannende week.
       Over heel de wereld starten de bedrijven opnieuw en de lockdown wordt overal versoepeld
      Hopelijk niet te vroeg of in september krijgen we een nieuwe versie van de lockdown !!
      Maar laten we naar de feiten kijken i.p.v emoties
      De bedrijven hebben 8 weken stil gelegen waarvan 7 in het tweede kwartaal
      Bijna alle regeringen hebben met geld gesmeten om zogezegd sociaal te zijn!!
      De putten=schulden zijn daardoor weer groter!!
      De populisten roepen al om de bevolking niet af te straffen met hogere belasting maar de super rijken
      Helaas uit ondervinding weten we dat super rijk=aan de hele bevolking
       En als je dit niet gelooft  denkt dan maar aan de btw dat de populisten hebben uitgevonden om
       Hun putten te vullen .
       Superrijken bestaan niet dat is of zijn B Gates  met zijn bedrijf,,,ontneemt hem dit bedrijf en hij 
       Degradeert naar dikke bourgeois maar niet naar S.R,,,maar mocht je Gates zwaarder belasten dan zal
      Hij zijn aandelen moeten verkopen,,,dus je ondergraaft de economie ,,minder jobs en geld
      Neen er is maar één oplossing  minder schulden maken en fabrieken creëren die jobs creëren
     Oeps daar huiveren de populisten van,,gedaan met geld uit te strooien!!!
     Dus de aandelen zullen zoals de meeste amerikaanse economisten zeggen  dalen  sorry



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
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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



In moeilijke tijden lossen politici hun problemen
Met een algemene vijand

Te zoeken;liefst een buitenlandse staat
Die hun zware concurrentie doet

De ideale partner voor deze dans is
Natuurlijk China dat  economisch de USA 

Voorbijsteekt,,,,zowel economisch
Maar nog meer als wereldmacht!!

Dus men start met China in de grond te boren
Door hen te beschuldigen dat zij de virus hebben

Gemaakt,,dat zij WHO manipuleren enz,
Bon er zal wel iets van waar zijn maar uiteindelijk

Maakt dit weinig ter zake
China is ook ideaal om oorlogstaal te gebruiken

Omdat het een deel van de macht in Azië en Afrika 
Afneemt van de USA

DUS 
Wij kijken naar oorlogsindustrie
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