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 We naderen einde eerste trimester
Zoals ieder jaar worden de beursnoteringen een weinig opgeblonken voor einde trimester
Dus opletten voor nadien
Twee grote risico's komen op de beurs af
Vanaf 14 juli komen de resultaten van de bedrijven uit ( twee kwartaal) die slecht zijn!!
In november hebben we verkiezing in de V.S
Nu staat BIDEN op kop,,,dat zou de beurs wel een zware klap geven
Dus
Opletten
De onweerswolken zijn er
Een voorzichtig man heeft zijn regenjas of regenscherm steeds bij
Weet u dat de beurs dient om te verkopen en niet om bij te houden
De bel 20 stond in 1998 op dezelfde hoogte als vandaag 22 jaar later
Dus een fonds steeds bijhouden is een slechte belegging
Ondertussen zijn andere beleggingen veel beter geweest
Goud is meer dan verdubbeld
Dus 
100,000€  in een bel 20 is nog steeds 100,000€  maar goud is meer dan 100% gestegen  



Kantoor links                                                          kantoor rechts



Iedere  tweede maandag van de maand

20 uur scharpoord

dit is een beleggers Forum
Hoe goed beleggen vandaag? 

Vrije ingang
MAANDAG 13 JULI OM 20 UUR STIPT
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
 DE MARKTEN IN EUROPA STAAN NOG STEEDS OP KOPEN ,,MAAR UITSLUITEND
MET STOP LOSS GEZIEN DE SLECHTE BEDRIJFSRESULTATEN IN 2 TRIM







Gold Tumbles As Hedge Funds Cut Long Positions











Top 5 Aandelen Wereldwijd 
Waarde



Top 5 EUR corporate 
bond



Top 5 Aandelen China: 
JPMorgan aan kop



Top-5 dividendfondsen: BL-
Equities Dividend aan kop



Top-5 Best presterende beleggingsfondsen 2019
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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





8%   op aankoop prijs

8%   op aankoop 
prijs
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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 concentreren we ons op usa

Dat zijn de beurzen die het meest zijn  gepushd 
Door de centrale banken FED

Dus koop uitsluitend als je ook een stop loss 
Wenst te plaatsen

Good luck
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