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De beurzen zijn weer aan het kwakkelen

De vraag is waarom??

Wel president Trump had beloofd dat als hij won er een groot stimulus plan zou komen voor de usa

Helaas voor hem is dit niet gebeurd en blijkbaar waren velen van overtuigd dat hij zou winnen en ook
Dat de president Elect Biden dit ook zou steunen

Maar wat blijkt Trump doe niets en Biden wacht

Dus voorlopig geen Stimulus plan van 1000 miljarden $ die uit het niets komen

Daardoor is de us$ gesteund en zakken de beurzen,grondstoffen en eddelmetalen

De vraag voor hoelang??

Normaal eindigen de futures rond de 27  november dus wellicht zal dit zolang kunnen nemen.

Maar wat op lange termijn??

De rekening van corona-covig-pandemie is enorm groot en zal openbloeden in 2021

Dus 2021 zal wellicht in het voorjaar nog erger zijn dan 2020 om in het najaar langzaam te verbeteren
Voor 2022,,,,hoop doet leven



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

















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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Technische analyse van

Meerdere indexen



50daags gemiddelde kruist 100 daags=
Kan negatief zijn



Tijdelijk daling mogelijk



Dow jones blijft positief



Nasdaq is  negatief



Negatief signaal



Eigenaardig  heelpositief signaal



Dax een weinig positief
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