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Ziezo
We eindigen de echte volle beursmaand voor 2020

December is maar voor 50/75%  een beursmaand wegens de eindejaarsfeesten

November was de maand van de us verkiezingen en pandemie

Resultaat was verwarrend maar toch een opluchting voor velen dat Trump weg was

Een zekere relief op de beurzen en vooral omdat er vaccin kwamen
Maar was dit allemaal wel terecht???

Volgens ons niet!!
De  pandemie heeft een fameuse rekening achtergelaten en die moet 100%gefactureerd worden

De wereldeconomie en MMT(fake money)  zijn er slechter aan toe dan 2019
En met Biden zal het nog slechter kunnen gaan

De communicatie zal wel veel verbeteren maar dat is ook alles

Dus een beursdaling tussen april en juli zit er zwaar in

Neen 2021 wordt geen goed beursjaar of het kan anders???



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 opgeschord 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



Vertaling google



De daling van de dollar index onder de 92  is de start van een verdere daling van
De us$ en van stijgende grondstoffen



In mooi nederlands
De goudprijs is zwaar gedaald omdat er 150,000 opties waren om goud te kunnen

 kopen boven de 1800$
Door de daling van goud gisteren naar 1801 waren deze contracten waardeloos

150,000 die tussen 100 /150 waard waren en als je weet dat er 100 in een
 contract steken dan spreekt men over 

1,500,000,000 tot 2,000,000,000  =dus 2 miljard $















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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De beste aandelen op PARIJS
Voor 2021

De volgende weken volgen duitsland 

Usa

belgie+nederland

En 

China onze favoriet voor 2021
Zoals ook de voedingsaandelen





Tijdelijk daling mogelijk
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