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We stormen verder de maand in en merken enkele duidelijke parameters

De beurzen gaan achteruit deze maand

Het goud consolideert en maakt zich klaar voor een uitbraak

Covid 19 herstart als nooit tevoren en zal wellicht een tweede golf maken of derde,,,

De politiek in de us wordt  50/50  voor r/l Trump/Biden

In Belgiê  is het  vivaldi en dat zal zwaar wegen op de beleggers want er klinken veel valse noten!!!

Turkije en Griekenland zijn een heel gevaarlijk spel aan het spelen dat ieder moment kan uitspatten

De migratie politiek wordt in europa nog steeds  niet begrepen hoe gevaarlijk deze kan zijn,,zweden als 
voorbeeld

De geldcreatie in de wereld zal waarschijnlijk niet leiden naar inflatie maar naar een zware deflatie dus
De schulden gaan dan zwaarder doorwegen met nadien  inflatie met als gevolg verarming van de 
bevolking

Geldcreatie zoals prof  de grauwe vertelde is gewoon onteigenen van  vermogen van burgers
Men creeert fake geld dus wordt uw geld minder waard,,,gezegd en toegegeven door de prof
Als dat een oplossing is dan was zijn cursus vroeger ook FAKE 



Kantoor links kantoor rechts



Maandag 12 oktober

Om 20 uur scharpoord/cultuurcentrum-knokke

Beleggingshappening

Wat met de geldpolitiek 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
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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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