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We starten weer een turbulente week

Oeps ja we zijn in september

En ja niets is veranderd t.o.v  5 maanden geleden

De geldkraan en copy/paste =MMT  modern money theory  draait op volle toeren

De corona benevelt ook het denken van sommige professoren die de geldschaping van ecb en fed 
Als een godsgeschenk beschouwen en de CB de nieuwe goden noemt

Ze waren wel zo eerlijk van te zeggen dat dit een enorme geldontwaarding zal veroorzaken
Vrij vertaald  de goudprijs zal nog meer stijgen

De beurzen zijn aan hun eerste after party daling gestart

Er gaan er nog  meerdere volgen de ene een beetje erger dan de andere  maar iedereen zal er een kater 
aan over hebben!!

En ja het zijn verkiezingen binnen kort   ja waar is de vraag in de VS OF BELGIë

Dus 
Wee op je hoede !!!



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



WAANZIN VAN DE massapsy: All-Time Record Public Gokken 
op aandelen verbrijzelen all-time record!
Dus de daling zal heel scherp zijn  bv min 70% 





"Verkoop de irrationele 
over-hyped Bubble 
Onzin ..."



China start met haar eigen bitcoin
China steunt 

officieel een CryptoCurrency en vestigt het als hun officiële munt.



















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



Aandelen waarvan het momentum
Plots heel positief wordt

Op USA
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