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Eigenaardige week
De us$ dollar stijgt enorm tov de meeste munten

Waarom?
Omdat Biden een heel groot relief programma opzet
Dat de usa economie zal ondersteunen en opkrikken

 En wat zijn de gevolgen?
Als de us economie goed draait zou dit een sterkere us$ met zich meebrengen

Is dit waar??
Ja

Maar
Ze verzwijgen dat ze ook trilloenen  us$ bijdrukken uit het niets

Dus de us$ zou moeten dalen
Wij Europeanen kennen dit verhaal

Dit is wat ItaliË STEEDS DEED
Dus 

WIE IS ZWAKKE BROERTJE VAN EUROPA 
ITALIE

DUS USA,,,,???



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



Blijkbaar zou 1834$ een steunlijn zijn
Met de oorlog tussen beleggers in wallstreet Kunnen 

we natuurlijk vuurwerk verwachten
Helaas zowel naar beneden als naar boven

Banken zullen de koersen willen doen dalen en beleggers stijgen
   























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 best geplaatste usa aandelen

Met 
Een stijgingspotentieel

Jullie zullen wel heel bekende
 namen herkennen
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