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Maart is voorbij en de beurzen hielden stand

Doch de eerste zware stormen van dit voorjaar maakten menig belegger wakker

Usa en europa spelen gevaarlijk spel door China de les te spellen

Een handelsoorlog tussen oosten en westen  kan

Beide kampen  kunnen zwaar verliezen

En nu zeggen we de chinese beurzen te lossen

Beleggen is iets van langere termijn dus als je weet dat er onheil op komst is

kun je beter deze mijden



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  mei 2021
hopelijk



Technische en fundamentele analyse van onze economie ;financiële wereld en
aandelen beurzen

520/02/16



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

23
20/02/16



Deze week zoeken wij op amerika wat 

De beste

Groeiers zijn

Dus in omzet
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