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We zijn zover

De amerikaanse verkiezing is voorbij en de storm is nog steeds niet gaan liggen

Er kan nog van alles gebeuren dus blijft voorzichtig!!!!!!

Wat is er mogelijks veranderd?

Biden is de president elect dus  het zal wel minder RUW worden in taalgebruik en communicatie

Verder is Biden centrum links dus de staatsuitgaven zullen nog erger worden en mogelijks 
belastingverhoging,,,,bij ons hebben we dit ook gekend  DE CROO& liberalen hebben steeds gezegd 
geen Belastingverhoging,,,maar het éérste wat hij doet is het RISCOdragend kapitaal  weer takseren 
terwijl dit reeds 50% werd gedaan met de vorige liberale eerste minister en NVA

Als je beseft dat de hele economie en inkomens van de staat gebasseerd is op risicodragend kapitaal 
investeringen  dan mag deze regering van linkse weldoeners de gebuisde klas zijn.
Wanneer gaan de wetmakers die helaas weinig van economie begrijpen,,een examen mogen afleggen 
Over staathuishoudkunde en vanwaar het geld van de staat komt???

Scholen ambtenaren verzorging zorghuizen enz  is de welvaart staat  MAAR  de staat verdient er niets 
aan dit is een kost voor de staat ,,,,het geld daarvoor MOET van het ondernemen komen=risicodragend 
kapitaal ,,,dus dat is de echte gouden kip en wat doen onze politici,,,oeps  steeds meer takseren zodat
Er steeds minder mensen risicodragend kapitaal zullen  nemen met als gevolg dat de staat haar 
welvaartspolitiek zal mogen verminderen,,,en ja ambtenaren betalen belasting zoals geneesheren maar 
Dat is gewoon een verminderde kostprijs voor de staat maar geen inkomen,,WANNEER GAAN ZE DIT 
BESEFFEN



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

















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



Aandelen die er nu
Best voorstaan

Bij de huidige stijging

Soms onbekend maar wel
bemind
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