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 de markten blinken weer maar een beetje teveel
Waarom?
De markten herpakken zich omdat de lockdown overal wordt gestopt
Maar
De corona=covid 19 was niet de oorzaak van de beursdaling wel de maatregelen van de
 Regering op een zwakke fundering van onze economie ,,
En wat is er nu veranderd??
Bon covid 19 is er nog steeds maar in haar schelp
De lockdown is voorlopig  eventjes op vakantie
De economie ja die staat er nog slechter voor dan in Maart
DUS
WAAROM STIJGEN DE BEURZEN DAN???
Als alles slechter is dan in maart
Hoop!!
Ja maar dan zou onze economie een bokkensprong mogen doen
En wat zijn de vooruitzichten
Dat de economie 2 à 3 jaren nodig heeft om terug te zijn zoals voor corona
Dus de beurzen zullen eventjes terug naar min 3 jaar mogen gaan
Dat is terug min 20%  



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







Zotter kan niet !!!  de DAX heeft al 60% van haar verlies
Goedgemaakt terwijl de duitse bedrijven hun winsten in
2 kwartaal met 90% dalen !!!!! DAT BELOOFD KERMIS



 De usa begint meer en meer  onstabiel te worden!!!!
Nu reeds militairen ingezet tegen oproerkraaiers!!! 
Dat zijn beelden van de jaren 60 met Kennedy als president!!
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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



     Deze week zoeken we de meest koopwaardige aandelen op usa en europa

Blijft dynamisch beleggen 
Dus met stop loss

Voor de maand juli zeker!!
Als de bedrijfwinsten

De beurzen 
Zal 

Confronteren
Met
Haar

Obesitas
sorry



Koopsignaal op usa  na 18 mei



Globale selectie



Nasdaq selectie



Grootste groeiers!!!



Voor canada aankoopsignaal vanaf 20 mei







Koopsignaal op europa na 18 mei



Meest koopwaardig aandelen op SDAX



Meest koopwaardig op mdax



Meest koopwaardig op eurostoxx 100



Meest koopwardig op aex 



Meest koopwaardig op alle indexen



Koopwaardig op brussel



Koopwaardig op parijs



Koopwaardig op milaan



Koopwaardig op ierland
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