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De beurzen blijven maximaal stand houden

De goudprijs breekt door de 2000 en staat al op 2020

Goldman sachs ziet de goudprijs naar 2300 opveren ;bank of america en de royal bank of schotland  
3000

De meeste analisten vinden de daling van de bedrijfswinsten niet zo erg,,,wacht voor derde trim

Kijk als we nu geen daling hebben op de beurzen ja dan volgt ze wellicht in oktober

De vraag is hoe komt het dat de beurzen niet dalen?

Er zijn weinig alternatieven buiten vastgoed en dat is meestal een groot getal

Dus de meeste klanten blijven geloven in de fondsen die de banken naar voor brengen

Dat ze dan in hoog risico beleggen beseffen de meeste banken en klanten  wellicht niet

Goud is een mooi alternatief
Banken zeggen dat dit weinig of niets opbrengt
Dat is juist
De bank verdient er niets aan
Maar de belegger wel
Gemiddeld opbrengst per jaar is 10 % netto,,wie doet het beter,,,,,,??????



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

























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 stijgt
Zullen we jullie

De beste goudmijnen 
aanprijzen
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