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We naderen augustus en de grote daling is er nog steeds niet

Maar de grote stijging van goud en de mijnen is er wel

Voor de daling nog even wachten

Op de Curven van zowel Europa als U.S.A  ziet u dat de lucht er bijna volledig uit is 

Dus voor zij die belegd zijn in Europa of VS

Één oplossing

Zet overal nu stop loss verkoop limieten

Of volgende maand kom je met  tranen terug

De goudmijnen spelen hun rol prima plus 50%

Goldman Sachs zie het goud naar 2400$ zweven

Dat kan de goudmijnen nogmaals 100/200% doen stijgen

Dus er is genoeg actie op de beurzen om je deze zomer druk over te maken

Blijf in je kot en volg de beurzen met argus ogen!!!!



Kantoor links kantoor rechts



Maandag 10 augustus

Om 20 uur scharpoord/cultuurcentrum-knokke

Beleggingshappening

Wat met de goudprijs en de evolutie van de beurzen

Docent B.Busschaert

Gratis inkom

Een samenwerking met RBK  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



Vanaf 18 mei gaven onze computers een aankoopsignaal op usa dat wel nog steeds bestaat maar zwaar
Daalt,,,,DUS EEN DALING ZIT AANTEKOMEN



Europa zelfde beeld vanaf 18 mei een positief momentum/koopsignaal dat nu aan het verdwijnen is
Dus waarschijnlijk een ommekeer van de markten



DE GOUDMIJN INDEX IS SINDS  5 MEI OP KOPEN EN BLIJFT DIT OOK,,,,LET WEL EINDE MAAND
IS STEES EINDE FUTURES WAT MEESTAL EEN DALING KAN VEROORZAKEN ,,,,MAAR DE MARKT

BLIJFT STIJGEND !!!!!!!!



















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 uitsluitend

Aandelen die groot nieuws uitbrachten

Dit kan spectaculaire 
Stijgingen veroorzaken

Dynamische beleggers only



Plus 200% op één dag
Regering heeft ze 
750 milj gegeven
Voor een project
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