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We naderen een belangrijk keerpunt in dit beursjaar

De bedrijfsresultaten komen vrij en deze zullen waarschijnlijk slecht zijn op de uitzonderingen na

Normaal mogen de beurzen dan euforisch dalen,,,,,,maar ja
We leven al sinds enkele jaren in een gemanipuleerde beurswereld door de centrale banken

Deze komen met triljoenen dollars uit de lucht gegrepen ( gedrukt zonder dekking van iets)
En kopen massaal de schatkistcertificaten op en beurs-trackers

M.a.w

Ze kopen schatkistpapier van de banken op zodat deze  nieuwe liquiditeiten hebben

Ze kopen staatsobligaties zodat de banken deze kunnen vergelden

Of botweg gezegd

De centrale banken bedriegen de boel,,,,om de staten die slecht bestuurd worden te ondersteunen

Hoe kan dit eindigen??

Laten we geen illusies bouwen,,,de regeringen die verkeerd zijn zullen niets doen dus de munten 
deprecieeren
Of de koopkracht van je geld zwakt af in een abyss ((geld heeft steeds minder koopkracht oeps))



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 10 augustus OM
 20 UUR STIPT
Een initiatief van de regionale
Beleggingsclub knokke-heist



Technische en fundamentele analyse van onze economie ;financiële wereld en
aandelen beurzen

520/02/16



Goud en goudmijnen

Chinese aandelen  

Potentieel van dalende westerse beurzen





BESMETTING IS ORANJE KNIPPERLICHT
OVERLIJDENS IS  ROOD LICHT,,,,DUS WE ZIJN NOG STEEDS

UIT GEVARENZONE...MAAR OPLETTEN



















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



De laaste weken merkten
We een 

Mooie stijging van de 
Grondstofaandelen

De uitleg
China is massaal aan 

Het kopen nu alles laag staat
Oké

De p/e staan laag
Dus dit zijn koopjes
En mocht de inflatie
Haar kop opsteken

Ja
Dan is dit mooi meegenomen

Risico
Dat is de potentiële 

recessie
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