
Advies voor beleggers&-clubs
uw docent B Busschaert

Economisch overzicht
Fondsen overzicht
Obligaties overzicht
Aandelen overzicht

Alle adviezen zijn geen aan/verkoop
voor persoonlijke vermogensbeheer
Maar louter informatie
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Wat zullen we nu meemaken in juli??

Zal het zoals de vorige maanden zijn?

Of gezien dat we de bedrijfsresultaten gaan kennen die archie slecht zijn de grote daling??

Vlgs alle kranten zijn we met een recessie bezig groter dan 1980 of zoals 1930

Dus 
Meer kans van dalende beurzen tijdens ons eerste vakantie in coronatijden

Voorzichtigheid is zeker nu je beste vriend

Wij tippen u om je aandelen te verkopen /winst te nemen

Wij tippen u om short etf te kopen

Wij tippen u om goud te kopen

Wij tippen u om goudmijnen te kopen

Wij tippen u om zilvermijnen te kopen
Wij tippen u om alert te blijven zelfs tijdens je coronavakantie voor de gevaarlijke beursvirussen



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 ;financiëile wiereld en
aandelen beurzen

520/02/16



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























Bedrijfsobligaties in €.
Selectie van emissie van euro-obligaties in verschillende munten
Courtasy by Goldwasser exchange ;luxembourg stock exchange 18

20/02/16



https://www.oblis.be/nl/selection



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

23
20/02/16



Deze week gaan wij uitsluitend
Shrt etf 
Kiezen 

Omdat vlgs ons de beurzen  vanaf 7/8 juli
Meer kans hebben te dalen dan stijgen

Of zelfs
Kraken naar beneden 
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