
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

Met de hulp van VECTOR VEST UNIVERSITY TRAINING
UITGEVER INVESTORS NETWORK; MANON BUSSCHAERT PIERSLN 113 KNOKKE-HEIST



We eindigen de vakantie en we hebben geen kleerscheuren meegemaakt

Nochtans  was dit bijna voor 75% mogelijk

Maar de markten zijn nu eens irrationeel of zijn wij  niet met onze tijd???

Ik geloof dat beiden winnen
We hebben nieuwe generatie klanten   vooral jongeren die weinig ervaringen hebben van beursverliezen

Hun grootste mentor is de FED en andere CB die de rente op nul houden

Helaas de spelbreker  is de realiteit  onze bnp /gdp dalen scherp

Hoe zal dit eindigen???

Zoals Tokyo in de jaren 1980  

Na een abnormale stijging hadden we een plotse daling van 90%
Tot op vandaag dus 30 jaar later zijn we nog 70 à 60 lager

Dus let op

Want men kan ook op een tweede wijze dalen
De munten kunnen hun koopkracht verliezen en het zou kunnen dat de koers van je aandelen zelfde 
blijven maar dat het geld zwaar in koopkracht verliest!!    



Kantoor links kantoor rechts



Maandag 14 september

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































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 kijken we welke
Software huizen

Koopwaardig zijn 
In de usa markt
Vergeet niet dat

Dit echt de motoren
Zijn van de ict hausse
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