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We gaan de derde week van oktober starten

De eerste twee weken zijn tot nu toe in het rood geeindigd,,,,min 3% dus niet erg (dat is europa)
De usa is nog steeds positief

Maar ja daar zijn er verkiezingen  en de uitslag van de verkiezing is zoals de beurs

Het zal een totale verrassing zijn

Maar laten we naar het economisch plaatje kijken
Alle economieën  in de hele wereld gaan ongeveer 10% bergaf
De beurzen die zijn blijven stijgen,,vooral usa
De winsten zijn overal scherp gedaald van de vennootschappen
De pandemie is zeker geen opsteker
Het gratis geld bijdrukken zal gevolgen hebben
De nul rente  zal gevolgen hebben
Welke
Gratis geld zal voor muntontwaarding zorgen=koopkrachtvermindering  100€ zal naar 95e koopkracht 
dalen  bv
De nul intresten of negatieve  zet het sparen op nul dat beloofd een ramp voor de pensioenen binnen 10 
jaar
De nul rente is uitsluitend goed voor de staat  maar bied geen toekomst voor bedrijven
 Dit is de coke effect dat het nu opgelost geraakt maar in werkelijkheid val je steeds dieper
Italie en Grieken land Turkije deden dit vroeger ook en nooit is het goed gegaan,,, dit is vals spel
En de winnaars zijn zij de grootste oplichters ,,,,niet speciaal het aarstparadijs!!



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



Ik heb blind vertrouwen op mijn aandelen













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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