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Economisch overzicht
Fondsen overzicht
Obligaties overzicht
Aandelen overzicht
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Maar louter informatie
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We naderen nu wel het einde van de maand

En ja de usa verkiezing zet alles op hold

De vraag is wie gaat er winnen en wat zullen de gevolgen zijn?

In europa is het eerder wat zal de pandemie doen en de lockdown?

Kan het dat de beurzen stijgen terwijl ons economisch weefsel op halt staat?

Waarschijnlijk niet maar de lage rente en drukken van fake geld zorgen er wel voor

En voor ons de miljoenen taks van onze regering??

Men wenst de 5% rijkste belgen te takseren maar men gebruikt verkeerde doelstellingen

Men moet taksen heffen  (als dat moet??) op geld dat geen nut heeft voor onze economie

En dat is spijtig genoeg het geld op de spaarboekjes,,,en staatsobligaties

Met een taks van 0,06% kan men 300miljoen ophalen
Dit wil zeggen op 100€ betaal men 0,06 euro
Deze taks zal zowel door rijken als minder gelukkige mensen betaald worden maar is de enige taks 
Die de welvaart van onze economie geen schade brengt 



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 en china

Mijnen grondstoffen algemeen  bio farma

Wachten op amerikaanse verkiezing
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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

23
20/02/16



Beste en koopwaardig

Uk bedrijven

Let wel op BREXIT
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