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Laten we naar de feiten kijken
De beurzen stijgen fors
De lockdown wordt over de hele wereld  verlicht
De corona verliest aan besmetting in het westen

Maar

De bedrijfsresultaten zullen heel slecht zijn in 2 kwartaal
De stijging is gebaseerd op emoties,  de kleine beleggers tracht zijn verliezen  te verlagen
Door bij te kopen om zijn gemiddelde prijs te verlagen
De stijging gebeurt door aankopen van CBANKEN voor 4000 miljard !!!!!!

Dus
Deze stijging is op niets gebaseerd of op emoties en manipulaties
Dit is beste moment op uw aandelen te verkopen  want eind juni ,begin juli komt de
 tweede grote daling

 

 



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



En dat terwijl de 
beurzen stijgen??
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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







20/02/16
25

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 de beste beurs van de wereld tonen
De nasdaq van de usa

De enige beurs die hoger staat dan  voor de crisis
Dus wij gaan daar de beste groeiers tonen

Let op
Dit is wel de meest dynamische beurs

Dus werkt steeds met stop loss
De grootste stijgers kunnen snel van noord naar zuid evolueren

Vrij vertaald scherp stijgen en dalen
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