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We zijn maar enkele dagen verwijderd van de bedrijfsresultaten van tweede trimester.

Veel kans dat die absoluut donker zullen zijn en bijna zeker met veel rood na 8 weken sluitingen

Dat zal of kan de sfeer  die nu een positief momentum kende op de westerse beurzen doen omslaan
Naar een negatief momentum
De beurscomputers gaan nu rekening houden met de slechte resultaten van tweede trim en 
waarschijnlijk
Negatieve adviezen geven=verkoop adviezen

De vraag is wat gaan de Robinson klanten = nieuwe klanten met weinig ervaring doen??

Gaan ze panikeren en verkopen of niets doen

Wat zullen de centrale banken doen???

En wat zullen de andere beleggers doen die nooit verkocht hebben  begin dit jaar,,,gaan ze nu wakker schieten

En ja het is volle zomer en velen kijken niet naar hun tablet met hun beurskoersen,,zal dit ook een invloed
Hebben op de beursdalingen??

Andere koek is dat goud de plafond van 1800$ heeft doorbroken  dus de weg naar 2000$ staat voor ons

De goudmijnen die maar 50% gestegen zijn op één jaar  kunnen nog 200%  meer stijgen

En u om je kans te wagen



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

520/02/16



Goud en goudmijnen

Chinese aandelen  

Potentieel van dalende westerse beurzen





















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



China wenst de toevloed van uitverkoop van haar
Aandelen te beperken en moedigt al haar inwoners
Aan om zoveel mogelijk chinese aandelen te kopen
Dit zou de outflow van de buitenlandse beleggers 

Moeten herstellen
Meestal volgen de chinese beleggers slaafs 

Wat de partij hun voorstelt
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