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● We gaan wellicht de derde golf krijgen  ja van covid natuurlijk
●

● En dat kan een negatieve impact hebben om de beurskoersen
●

● Omdat iedereen dacht aan vakantie en terug een normaal leven 
●

● Doch dit wordt overal aan dingelen geslaan
●

● Buiten china
●

● Dus we zullen  eventjes  naar oosten kijken 
●

● Naar de aandelen van chinese bedrijven die genoteerd zijn op new-york
●

● Opletten 
●

● Alles wat chinees is
●

● Is heel volatiel
●

● Dus 
● Voor echte traders eerder



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 

We zijn in fase 3  = 45% cash   en blijven zo tot nader order 

Fase 1=15%  2= 30%  3 = 45%  4 = 60%  5  = 75%   6  = 100%

Beste sectoren  voedsel,china trendy aandelen momentum   























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

20/02/16



Courtesy by oblis.be



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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Chinese aandelen op new-york
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