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Deze week gaan we meer aandacht hebben aan energie

De auto's beginnen allemaal op E clean te werken 
Maar is die wel zuiverder

Neen

De enige echte zuivere en propere energie 
Is HYDROGEN

En daar is werk aan toe
Deze week gaan we ons verdiepen in deze aandelen 

Die 
Waarschijnlijk 

De grote winnaars zullen worden van
Deze decennia



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



Farma sector en ict

Alle aandelen die een overwaardering hebben    vastgoed begint er aan!!!

Beste sectoren  voedsel, edelmetalen  en ja china

























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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20/02/16



Deze week zoeken we de aandelen
 van de toekomst

Hydrogen
De enige 

Energiestof die alles kan oplossen

En olie zal vervangen
Plus onze E.V
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