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Maar louter informatie

Met de hulp van VECTOR VEST UNIVERSITY TRAINING
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Zoals je kunt zien  zijn de laatste drie kolons in het rood
De laatste is 3 jaar  dan twee jaar en dan één jaar

Dus een belegging op die beurzen via een fonds dat u niet volgt is na drie jaar verkeerd

Nemen we euro stoxx 50  
100,000euro is nu na kosten  95,000 €

1 kg goud  ter vergelijking is 50% gestegen op 3 jaar
Goudmijnen  100%

                           Vandaag          1week      een maand        één jaar  twee jaar           drie jaar 



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

We herstarten op maandag 11 januari 2021



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

Mogelijks een einde jaars rally maar met een grote kans dat
 in maart/mei er een zware correctie komt



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

23
20/02/16



De beste aandelen voor weldra 2021

Op de benelux beurzen
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