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Rare week

Beurzen die beseffen dat ze hoog zijn maar met moeite dalen

De grondstoffen en edelmetalen die een duik nemen door het gevaarlijk spel van de futures

Ons Afrikaans klimaat die de gemoederen aan onze kust doet opwarmen

U.S.A beurzen die  de corona-pil hebben verteerd

Of beter  75% van de beurzen in de VS dalen maar de faang aandelen zorgen voor een stijgende index
En dat hebben de europese beurzen niet.

Wij blijven bij onze analyse dat de beurzen te hoog staan en minimum 25% kunnen dalen/het aankoop 
momentum is er ook bijna volledig uit

Wij blijven ook herhalen  zilver is geen goud,,,het goud stijgt omdat  ons geld ontwaard,,,zilver is wel 
een edelmetaal maar geen monetair maar een industriele waarde,,,dus wat je leest dat zilver meer zou 
kunnen stijgen dan goud is fake news    zilver zal stijgen als industrieël  metaal maar niet als monetaire 
waarde!!!!!

Zoals je een mondkapje zet op je mond en neus mag je of doe je beter een stop loss op je aandelen om
Je te beschermen tegen een plotse daling

En ja voor de Antwerpenaars vergeet Maria niet of jullie moedertjesdag!!!!



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



Usa beurzen hebben hun schade bijna volledig ingehaald door  de prachtige
Resulaten van de faang aandelen,DOCH WIJ MERKEN DAT DE RATIOS 

VERZWAKKEN   DUS OPLETTEN EN STOPLOSS PLAATSEN



Europese beurzen zitten al terug in een verkoopzone dus zoals u de regels kent
Men koopt NOOIT in een verkoopzone  technische analyse is heel negatief



DAAROM KOPEN WIJ GOUDMIJNEN





De faang aandelen zijn over nu zijn het de mijn aandelen



















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



Gezien de goudprijs 

Enorm is gedaald
Zullen we jullie

De beste goud-mijnen 
Aanprijzen
Op Canada
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