Etienne van Rattingen

Financiële marktprognose is dood
Alle banken, ‘Nationale’ Banken inclusief, bestaan uit
leugenaars, oplichters, fraudeurs, dieven en moordenaars.
Ze vallen dus onder maffia organisaties
Het is onmogelijk om een prognose te geven over de financiële markten. De markten zijn dood en
het is de vraag of prognoses ooit bestaan hebben.
Toch blijven allerlei ‘experts’ ons informatie geven, tenslotte moeten de financiële media in leven
blijven, of niet? Maar iedereen die ECHT begrijpt wat prognose is en al jarenlang meedraait in het
financiële circuit weet dat deze ‘experts’ bezig zijn hun job te behouden en u te overdonderen met
lulverhalen. Ze proberen het goed te doen maar meer dan 98% heeft het constant fout.
Vele investeerders vertrouwen op ‘experts’ om te weten waarin ze kunnen investeren. Maar investeringen bestaan uit handelen in papier, want laat ons eerlijk zijn, dat is wat aandelen zijn. En alle
papier kan worden gemanipuleerd. Ik kan alleen maar waarschuwen, ‘beleggen’ in papier is de
grootste dwaasheid die je kunt begaan omdat de ganse financiële wereld is gebouwd op gebakken
lucht, fraude, leugens en diefstal. Marktprognose is een volledige overbodige oefening want we weten nu eenmaal niet wat er uiteindelijk door de grootste centrale banken in de wereld zal worden beslist. FED, ECB en BOJ halen elke maand hun bevelen in Bazel bij de BIS van Rothschild. Niemand weet wat daar wordt bedisseld. Alles gaat in het grootste geheim en de meeste mensen hebben
nog nooit van de BIS gehoord, de centrale bank der centrale banken.
Fundamenteel willen bedrijven kapitaal werven om uit te kunnen breiden. Ze proberen dit te verspreiden over een grote groep van verschillende investeerders. Alleen al het uitbreiden is een punt
waar ondernemers een keer over moeten gaan filosoferen. Uitbreiden wil zeggen nog meer produceren van hetzelfde en nog meer moeten afzetten. Als voorbeeld neem ik schoenen. Wat is het nut om
in Nederland en België schoenen te produceren en tegelijkertijd vanuit Italië, China en Bangladesh
schoenen te importeren? En, dat geldt voor alles wat hier kan worden verkocht. Persoonlijk zouden
we als land ons in alles zelf moeten kunnen voorzien, en wat over is exporteren. Tja, dat kan niet
want iedereen struikelt dan over dezelfde factor. GELD! Maar als u wilt weten wat geld is, en hoe
het in de maatschappij komt moet u dit eerst een keer lezen. U zult dan begrijpen dat geld niets
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meer is dan wat bedrukt (schijt)papier, uitsluitend beschermt door een copyright, met de waarde van
een velletje schijtpapier!

Verder weet u dan dat elke zogenaamde ‘nationale’ bank en centrale banken van landen feitelijk
PARTICULIERE instellingen zijn waar de staat geen ZAK heeft te vertellen. Elke ‘nationale’ bank
is een NATIONALE LEUGEN.
De centrale banken hebben de vrije markt compleet kapot gemaakt en de politiek heeft hieraan
meegeholpen omdat ze in de zakken van de banken zitten. Er bestaat een politieke economie, gestuurd door het bankkartel, en een economie die afhankelijk is gemaakt van ‘geld’. Omdat mensen
niet weten wat geld is, blijven ze geloven in de leugen geld. Banken en politiek blijven u ervan
doordringen dat u hen kunt vertrouwen en dat is juist het grote bedrog. Politiek noch banken zijn te
vertrouwen omdat ze de grootste leugenaars, bandieten, fraudeurs, dieven en zelfs moordenaars zijn
in een land. Wat dat betreft verdienen ze geen van allen genade. De zogenaamde ‘nationale’ bank is
de spil in het voorkomen dat in 2008 alle Rothschild banken in de wereld omvielen. Om een voorbeeld van België te geven, Fortis is met ons belastinggeld uit de door henzelf veroorzaakte financiële zwarte gaten gehaald. Nadat alle schulden met ons belastinggeld waren betaald, heeft de staat de
bank verkocht aan Rothschild. Zo werkt de kontenneukende oplichtersregering van België. Zo
zorgen regeringen ervoor dat de Rotschildoplichters steeds rijker en machtiger worden. En weet u
hoe dat allemaal kan. Omdat iedereen denkt dat we in een democratie leven. Maar in een echte democratie regeert het volk en geen stelletje verkozen oplichters die op een onwettige manier een
compleet mandaat naar zich toetrekken als ze in het pluche zitten.
Op dit moment staat de rente bij de grote centrale banken bijna op nul. Dat zorgt ervoor dat er leningen worden afgesloten. Niemand kijkt verder dan zijn door ‘krediet’ gekleurde neus lang is. De
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centrale banken zullen op een gegeven moment deze koers los moeten laten. En, wat zal er dan gebeuren, denkt u?
Wel, dat kan geen enkele kristallenbol kijker, sorry ‘expert’, u vertellen. Waarom niet? Omdat niemand weet wat er in het misdadige brein van de Rothschildclan omgaat. Zo simpel is dat! Maar
dat ze alle aspecten van de financiële markt zullen blijven manipuleren is een zaak die zeker is. Wij
zijn maar Gojim. Als het hen uitkomt mogen we worden bestolen, en als we in hun weg staan zelfs
afgemaakt worden volgens hun Talmoed!
Om u ervan te overtuigen dat het hoge bankpersoneel uit echte bandieten en tuig bestaat, lees dit,
dit, dit en dit.
Volgens JP Morgan:
"While fundamental narratives explaining the price action abound, the majority of equity investors today
don't buy or sell stocks based on stock specific fundamentals," Marko Kolanovic, global head of quantitative and derivatives research at JPMorgan, said in a Tuesday note to clients.
Kolanovic estimates "fundamental discretionary traders" account for only about 10 percent of trading volume in stocks. Passive and quantitative investing accounts for about 60 percent, more than double the
share a decade ago, he said.

Al deze zaken zorgden weer voor een andere vorm van marktmanipulatie, genaamd SPOOFING.
Paul Craig Roberts omschreef het als volgt:
“This manipulation by the Fed involves the short-selling of uncovered Comex gold futures. “Uncovered”
means that these are contracts that are sold without any underlying physical gold to deliver if the buyer
on the other side decides to ask for delivery. This is also known as “naked short selling.” The execution
of the manipulative trading is conducted through one of the major gold futures trading banks, such as JP Morgan Chase, HSBC, and Bank of Nova Scotia. These banks do the actual selling on behalf of the
Fed.”
To see proof of this, one just has to check the latest Comex Reports to see that the current ratio of paper
gold to physical gold is 176:1. (because of copyright it is not possible to publish. EvR)

Conclusie:
Als u volgende keer weer naar uw ‘favoriete’ financiële programma kijkt, of u leest uw financiële
tijdschrift om te zien wat u met uw ‘geld’ kunt doen of waar u best in zou investeren, vergeet dan
niet wat ik hier heb neergeschreven. Want, de financiële marktprognose is dood. Ze weten niets
meer. Ze proberen te overleven. En geld? Wel, dat is ordinair bedrukt schijtpapier zonder enige
waarde! Uw vertrouwen in het bankkartel zorgt voor de ‘waarde’!
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