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We starten de bijzondere moeilijke maand oktober

De crash maand

De maand juist voor de usa verkiezingen

De griep/corona maand

Dus materie genoeg om waakzaam te zijn

De goudprijs zal nu ook verder stijgen na haar rust van september

Zilver zal ook verder bomen

De beurzen die kunnen raar doen volgens de vivaldi noten

Het gratis geld wordt verder verhandeld dus geld zal ok verder haar koopkracht verliezen

Even uitleggen ,,,laten we zeggen dat je 2000€ verdient en dat je iedere maand 2500€ ontvangt,,,

Wat zou dat willen zeggen??

Dat je 2000€ geen 2000e waard zijn en dat dit nu gelijk staat aan 2500e    dus een depreciatie van je geld

Dit laat de staat toe van minder te belasten maar je geld ontwaard wel ieder jaar en de opbrengst is nul



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

Chinese aandelen  

Potentieel van dalende westerse beurzen







Dus de goudmijnen noteren nog steeds te laag!!!!

















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 kijken we wat sterk

 staat op de europese beurzen

Je kunt opmerkingen dat
 sommige sectoren

Meer voorkomen
Dan anderen

Veel succes
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