
Advies voor beleggers&-clubs
uw docent B Busschaert

Economisch overzicht
Fondsen overzicht
Obligaties overzicht
Aandelen overzicht

Alle adviezen zijn geen aan/verkoop
voor persoonlijke vermogensbeheer
Maar louter informatie

Met de hulp van VECTOR VEST UNIVERSITY TRAINING
UITGEVER INVESTORS NETWORK; MANON BUSSCHAERT PIERSLN 113 KNOKKE-HEIST



We zijn  zoals vorig jaar in de storm beland die de beleggers nat maakt

Waar is het verschil met vorig jaar??

Veel,,teveel

Vorig jaar brak covid 19 uit en werden we allemaal opgesloten

En velen ontdekten toen  voor het éérst
De plezieren van online beursorders te plaatsen
Obligaties en spaarboekjes brachten niets op 

En we verveelden ons toch
De komst van de Robinhood en Reddit  beleggers  kent iedereen nu

Maar

Dit jaar  gaan deze mensen voor het eerst zware verliezen lijden
En zij zullen de beurs dus niet kunnen redden zoals vorig jaar in maart

De klap zal hard zijn
En er zijn maar weinig reddingsboeien

Op de zijlijn blijven of short trackers kopen en goud/mijnen beleggen



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  azie

We zijn in fase 3  = 45% cash 

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

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

23
20/02/16



Deze week
Zijn we verkoper

Dus 
Vooral short etf

En aandelen die 
Je zeker mag verkopen
En enkele die je mag 

Behouden

Good luck
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