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Economisch overzicht
Fondsen overzicht
Obligaties overzicht
Aandelen overzicht

Alle adviezen zijn geen aan/verkoop
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Maar louter informatie
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We naderen bijna einde 2021

Was het een goed beursjaar??

Voor Europa niet
Voor Usa wel 

Toch voor de Nasdaq en faang

Maar wat mogen we niet vergeten
We zijn in onze geschiedenisboeken gaan kijken

Wat is het verschil tussen nu en 1920/30  met de beurs en multimiljonairs

Wel heel éénvoudig
In 1920/30 waren deze rijk maar noteerde de aandelen tussen 15/30

Nu noteren de aandelen van deze superrijken  tussen 35 en 1000 k/w

Dus deze heel rijken zullen waarschijnlijk veel armer worden als alles naar normale keert
En wij??

Kijk iemand die aandelen koopt met k/w  tussen 50/1000 weet dat hij vroeg of laat 95% gaat kwijtspelen
De meeste mensen beleggen als kuddedieren en dat zijn de losers
Alleen zij die zich van deze psy kunnen ontdoen zullen rijk worden



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





Grote opportuniteit als de goudmijnen nu het goedkoopst staan sinds meer dan 30 jaar



Blijkbaar worden mensen graag bedrogen,,,want vraag eens aan de belegger wat bitcoin is??

Antwoord:iets dat gestegen is van 5 euro naar 20,000 euro amen
Maar wat is het???    dat weten ze niet

Ik zal het zeggen ,,,PERFECTE PYRAMIDE SPEL=bedrog dus 















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

Onze europese
Keuze

Let wel op

Als wat je koopt is om te verkopen
Anders heb je nooit
meerwaardewinst
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