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We starten de tweede week en ja het momentum vermindert wel op alle beurzen

Iedereen spreekt toch van een potentiële daling weldra

De goudkoers heeft haar daling van vorige vrijdag ook niet verteerd door BIS

Wij blijven erbij dat voorlopig men heel voorzichtig mag zijn

Werkt uitsluitend met stop loss zodat als de beurzen dalen je je posities afsnijdt

Bitcoin blijft de hebzuchtigen bekoren

Dit doet men veel denken aan lernout en hauspie en de Wildcart en andere

Allemaal pyramide spelletjes



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  april 2021
hopelijk



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





Vier jaar Trump 
en nu 4 jaar

Marx/Lenin
In usa











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



Deze week sturen we jullie de franse
 waarden die koopwaardig zijn





kopen
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