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Ja ik weet niet of jullie de beurzen volgen met dit mooie weer

Maar ik verwittig jullie graag dat de beurzen verder leven zelfs als het snikheet is

De signalen zijn heel slecht op grafiek

Helaas zien weinigen dat en vertellen el lezen velen dat alles zo goed is

Neen er zijn zware problemen en niemand wil die zien

Er zijn twee enorme problemen

De economie draait niet zoals ze normaal zou kunnen draaien

De regeringen denken maar aan één zaak meer belasten

De belegger ziet nergens nog rendement en koopt aandelen aan de hoogste prijs precies zoals de 
vastgoed in knokke-heist

Maar vroeg of laat komt de realiteit terug naar voren en zullen   de aandelen zwaar dalen

Dus beschermt je vermogen zoals het moet en koopt niet alles wat je ziet of hoort aan welke prijs ook 



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





Europa geeft een klein koop momentum maar de boekhoudkundige waarde noteert 17% lager
En momentum voor aankopen daalt scherp  de bedrijfswinsten eveneens dus winst

nemen



DAAROM KOPEN WIJ GOUDMIJNEN

Laatste keer dat dit signaal werd geactiveerd de Amerikaanse dollar snel ingestort 15% en goud steeg 14%, maar 
de grote verrassing was zilver























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
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Vandaag tonen we de beste 
Etf op europa

Dus deze kun je kopen 
En zijn veelal de broertjes

Van op wallstreet
Die je niet kunt 

Kopen
Dus hier wel in europa





Goud tracker



Goudmijntracker  op dax





videogaming
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