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Weer een maandje verder en de beurzen boeren goed

Maar men hoort van alles,,,dat de beurzen te hoog staan en of dat ze nog steeds koopwaardig zijn

En wat is nu de waarheid???

Als je zuiver naar de beurzen kijkt en de rente en obligatie markt volgt dan zijn
 de beurzen nog steeds de beste plaats

Als je zuiver naar de economie kijkt en de geldcreatie en de hopeloze schuldenberg bekijkt
Dan staan we voor een enorme RESET

Schulden zijn de toekomstige liquiditeiten van de markt  aan het wegkapen
Geldcreatie uit niets is deze toekomstige liquiditeiten die opgesoupeerd zijn toch creëren

Zodat men de indruk heeft dat alles prima gaat
MAAR

Dit heeft wel zware gevolgen
Geld ontwaardt of je koopkracht daalt scherp

En schulden moeten ooit betaald worden en door de nul rente hebben we er steeds meer
m.a.w 

Je verschroeit  de toekomst van de maatschappij door vals spel
De weg naar een globale groeivertraging of stagnatie



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























Bedrijfsobligaties in €.
Selectie van emissie van euro-obligaties in verschillende munten
Courtasy by Goldwasser exchange ;luxembourg stock exchange 18

20/02/16





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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De beste bedrijven
Die vandaag

Opvallen
Door 

Hogere winsten/EPS

In de usa

Dikwijls
De 

Toekomstige

bluechips
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