
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



Maart eindigt positief en april zal waarschijnlijk grilliger worden

Langs de positieve kant zien we dat er geen
  enkele vorm van concurrentie is tegenoverstaande de aandelen

Sparen ,boekjes, termijn, kasbons, obligaties brengen niets op

Vastgoed klimt ook maar ja dat is steeds voor bedragen van gemiddeld 250,000€

Langs de negatieve kant is TINA nu ook te ver aan het gaan
De meeste aandelen hebben een prijs boven hun normale marktwaarde

Éénvoudig uitgelegd

Een huis van 250000 staat aan 350,000 euro

Wel met aandelen is dit zo

Met verschil,,,aandelen  zijn zoals steentjes ;je beseft minder dat je teveel betaalt

Maar als je naar heel de firma kijkt dan ziet je wel de overwaardering

Dus kijk niet alleen naar je aandeel maar naar globale  prentje en liefst met de huidige economische cijfers 



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   

De cannabis aandelen trekke terug up en ook de edelmetaalmijnen



















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

Voor cannabis

De trend aandelen  nu
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