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Fondsen overzicht
Obligaties overzicht
Aandelen overzicht
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De goudprijs zal waarschijnlijk zijn bodem bereikt hebben zoals we dachten twee weken geleden

Wij wachten tot begin maart om goud/mijnen te kopen                                                                      

De beurzen hebben het zwaar wegens meerdere tops die bereikt worden

Weinig  aandelen noteren goedkoop dus vergeet je stop loss niet

De 10 jarige rente stijgt maar blijft nog steeds laag

China blijft koopwaardig

Grondstoffen houden stand maar ingeval van recessie kunnen zij ook in de klappen delen

Dus

Onze voorkeur gaat naar

Techno
Pharma

Grondstoffen
Edelmetalen
Weg uit us$



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



Edelmetalen /usa

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

Beste sectoren  voedsel,   en ja china



Wij denken dat we nu het laagtepunt
zullen bereikt

hebben





Dat is de oorzaak dat de us$ stijgt en de
 beurzen

Weldra kunnen dalen



Mensen lopen crazy van deze valkuilen

Heeft iemand zich al afgevraagd wat dit eigenlijk is?  De Hollandse tulpen zijn terug!!

















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 kijken we 
Naar 

Venture capital

Private equity groups



Door Sprott aangeduid als
Één de beste

Exploratiebedrijf
In goud




























	Slide_256
	Slide 2
	Slide_258
	Slide_259
	Slide_260
	Slide_261
	Slide 7
	Slide 8
	Slide_265
	Slide 10
	Slide_266
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide_273
	Slide_274
	Slide_278
	Slide_279
	Slide_280
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide_302

