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We starten nu ietsje vroeger omdat de meeste klanten dit hebben gevraagd
Jullie hebben allemaal onze mail van woensdag 6 mei ontvangen

Waar we duidelijk uitlegde dat voor het huidige ogenblik
Onze adviezen van vorig jaar een mooi winst tonen t.o zij die gewoon

In hun aandelen bleven
De gemiddelde verlies op euro stoxx was 16%

Onze goudmijnen deden eventjes 55% bij op één jaar
Dus 100,000 euro werden 84.000€

Had je ons advies gevold dan zou dit 155.000€ zijn of bijna 95% hoger
Tegen einde dit jaar verwachten wij dat de gewone aandelen op min 30%

Kunnen staan dus u 100.000 staan dan op 70.000€
Voor de goudmijnen verwachten wij nogmaals een stijging van 50%

Dus dan staat je portefeuille op 200.000€
Dat is bijna 190% hoger dan zij die niets deden en in gewonen aandelen bleven

Dat was de keuze tussen 70,000€ en nu 200.000€
Mocht het  echt slecht gaan dan kan uw europortefeuille op minus 50% staan

En je goud op plus  150/200%
Of

Euro portefeuille op 50.000€  en goudmijnen op 250/300.000€
Ja 6 x hoger dan je euro portefeuille



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
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