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 Rare tijden
Ons algemene inkomens dalen met 10% op jaar en 16% op trimester en de beurzen stijgen.
Waarom??
Ja dat is natuurlijk zoeken
We gaan ervan uit dat vele beleggers de daling van de beurs =corona
Helaas  DIT IS VOLLEDIG FOUT
Corona  is een gezondheidsprobleem die de economie heeft getroffen door
 Regeringsmaatregels,,,,en deze hebben de reeds zinkende economie de genade slag gegeven
DUS
Nu de corona niet weg is maar wel een 50% van de maatregels denken sommigen dat de beurs
Terug koopwaardig is en dat is totaal VERKEERD 
De bedrijfsresultaten die in juli zullen uitkomen kunnen  tot 50% lager zijn dan 2019
Vrij vertaald in beursnormen de p/e of k/w zal van 15-20,,,naar 30 – 40 schieten
Dan kan de aandelen 50% doen dalen  DUS U ZIJT VERWITTiGD

NU is het aan jullie om  je vermogen te beschermen en verkoopt maximaal je aandeelfondsen
En aandelen
Behoudt of koopt  uitsluitend goud of goudmijnen aandelen
Deze beursrally is een geschenk uit de hemel der dwazen ,,,,PROFITEER ER NU VAN!!!!



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

De tijdelijke stijging op de beurs is uitsluitend voor dynamische beleggers gezien 
de onderliggende realiteit =de economie  helemaal anders is bbp is minus 10%
Dit is iets wat we sinds  1945 tweede wereld oorlog niet gekend hebben,,,juli wordt
Mischien de krater maand





Blijkbaar is er weinig verbetering!!





Dat is wat de centrale banken en politici 
Doen vandaag,,,ze denken dat ze de
 Lawine gaan tegenhouden met woorden
Ze liegen of zijn heel dom
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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
24

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 we opzoek in Europa
De aandelen die sinds 

Drie maanden teveel zijn gestegen
En die waarschijnlijk in juli

Zwaar door de knieën zullen
Gaan wegens winstnemingen

En de slechte bedrijfsresultaten 



Dit zijn de kandidaten DALERS

















Dit zijn onze
 kandidaat dalers
De hele reeks
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