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 De nieuwe corona-klanten ook Robinson-klanten genoemd in usa verwelkomen ons!!

Dat de beurzen in een recessie 50% stijgen is een wonder maar dat is wel gebeurd  met
 dank aan nieuwe online klanten in heel de wereld gedurende de pandemie!!

Deze klanten hebben iets veroorzaakt dat geen enkel professioneel kan /of wenste te doen.
Kopen van aandelen die 50% gedaald waren als er een recessie is en de fabrieken en

 Comsumptie 7/8 weken stil lagen
De CORONA-klanten hebben een momentum veroorzaakt van kopers en zijn de grote winnaars
Nu in de maand juli zijn het de examens  ,,de eerste bedrijfsresultaten komen vrij na 2 maanden 

Sluiting,,,de vraag is hoe zal de beurs dan reageren op deze waarschijnlijk slechte cijfers
In normale tijden zouden de beurzen naar beneden moeten storten

Doch
In tijden van corona-klanten en centrale banken en Trumps is raar maar waar

Dit wordt puur pokerspel
Voor zij die hartlijder zijn levensgevaarlijk als ook voor zwakke portefeuilles

De vraag is???

Hebben de gewone beleggers  die weinig inzicht hadden door ervaring de ervaren rotten van
De hele wereld geklopt in deze corona-tijden  ,,,de goudprijs zegt van niet de beurs van wel !!



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

Wat zal de maand juli  ons geven  ;de bedrijfsresultaten  zijn rechtuit slecht
Normaal wil dit zeggen een dalende beurs,,,we zien wel

Misschien alle aandelen...helaas  we weten dit maar vanaf 14 juli 















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



     We gaan terug goudmijnen aanraden omdat
We misschien voor de deur staan

Van een immense stijging
Als de beurzen kraken in juli en de vakantiesfeer er is

Dan worden de beste zaken gedaan door
De grote jongens

Iedereen is op strand of vakantie en let minder 
Dan anders op hun vermogen

Ja
 De ideale momenten  voor sommigen

Om hard toe te slaan
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