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Ja de maand was nog niet goed gestart en de turbulentie was er

Trump testte positief en de beurzen testen onmiddellijk negatief

Nadien deed hij weer een rare tweet waar hij de stimuluspakket naar 3 november verschoof  dus na de 
verkiezing

Daarop reageerde de beurs weer negatief

Daarop veranderde Trump van gedachte en de beurs steeg weer

De beurzen lijken meer en meer op de barometer of koortsthermometer van Trump

Hoe dit gaat eindigen,,,,zoals zijn verkiezingsuitslag??? onbekend voor ons??

Zijn tegenpool Biden ja dat zal weinig veranderen mocht hij verkozen worden

Dus laten we voorzichtig zijn en helaas de corona-pandemie vertroebelt ook het feestje.

Het worden heel spannende maanden op de beurs

En de uitblinker zal niet zijn wat de meesten onder jullie denken



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

Tijdelijk opgeschort wegens  de corona situatie



Technische en fundamentele analyse van onze economie ;financiële wereld en
aandelen beurzen

520/02/16



Goud en goudmijnen

Mijnen grondstoffen algemeen  bio farma

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



Deze week 
Schenken we u een kado

De meest ondergewaardeerde
 Goudmijnen

Dit zijn de grote winnaars

Op 1 jaar
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