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Wat kan en zal 2021 ons brengen

Dixit de meeste bankiers zullen de beurzen verder stijgen want de pandemie is aan haar einde!!
Daar twijfelen wij heel hard aan,,pandemie zal ten vroegste eind 2021 kunnen stoppen

In het westen en in zuid amerika en azie /afrika  2022
Wat we wel zullen kennen is de factuur van de pandemie die grotendeels is betaald 

Met MMT=modern monetary theory,,,dus gebakken lucht
Wij vrezen een dalende beurs tussen april en augustus volgend jaar
De vraag is natuurlijk wat is het impact van al deze maatregels o.a

Centrale banken die geld lenen aan de banken aan min 1%  
dus na 10 jaar  hebben zij 10% gekregen om geld te lenen

De vraag is wie gaat dat betalen   a ja MMT dus fake money
Vrij vertaald je geld van nu de 100 euro's is vlgs de ECB na 10 jaar maar 85€ waard

Want zij aanvaarden vandaag uw geld te geven omdat zij beseffen dat waarschijnlijk na 10 jaar
Nog minder waard zal zijn ,,,,,ze zijn rijp voor de psy !! 

Centrale banken die de staatsleningen opkopen met MMT
Dat is dezelfde redenering,,de staat leent niet maar er wordt geld geschapen uit niets dat natuurlijk ook 

Veel minder waard is en dus je eerste geld in waarde zal doen dalen(koopkracht
Vrij vertaald,,,,,de centrale banken creëren geld om de schulden af te betalen en weten dat het geld dat 

dan overblijft pakken minder waard zal zijn
Dat veroorzaakt eerst deflatie en nadien hyperinflatie

De staat zal haar schulden dan terug betaald hebben maar de burgers zullen verweest achterblijven
Met waardeloos geld,,,,,DUITSLAND  1930 OF ZIMBABWE 2015/20
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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
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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 voor weldra 2021

Op VOEDSEL
 LANDBOUW

ER GAAN GROTE TEKORTEN KOMEN

IN DE VOEDSELKETEN

MERK NU REEDS DE STIJGING
IN JE WINKELMAND 

WAARSCHIJNLIJK
DE SECTOR 

DIE ZAL 
UITBLINKEN  IN 2021

VOEDSEL
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