ETIENNE VAN RATTINGEN

Paul D'Hoore heeft GEEN verstand van
beleggen!
Als je deze beursleegloper zijn raad volgt gaat u er op
toeleggen, zelfs failliet!
Man, man, man, wat een zever. Paultje heeft 1,1% BRUTO ‘winst’ gemaakt afgelopen jaar.
Dat is geen winst, dat stelt geen fluit voor. De inflatie is al minimaal 6%-10%
als je alles berekent en niet alleen het lijstje van Verhofstadt erbij pakt! Dat
is de mensen en vooral jezelf bedotten. Ik hoop echt dat banken en media HEM genoeg geld geven om de rest van het jaar zonder problemen te kunnen blijven beleggen EN LEVEN! Hij zou zich nog alleen bezig horen te houden met zijn brood te
beleggen!
Ik zal een klein stukje van de sluier over mijn ‘beleggingen’ optillen. Ik beleg niet in aandelen of obligaties. De ganse beurs wat dit betreft is een grote
koehandel en volledig corrupt die op een kunstmatige manier via snelle computers
en algoritmes in leven en/of hoog wordt gehouden! Obligaties? Dat geeft geen enkel rendement meer. Als je belegt, dan beleg je uitsluitend in mijnaandelen, fysiek goud, platina, koper en zilver.
Toen de banken in 2008 instortten, kocht ik mijn eerste kleine partijtje gouden
munten aan. Dit pietepeuterige investeerinkje heeft tot nu toe, 12 jaar later,
al 266% meerwaarde opgebracht. Geen enkele spaarrekening, aandelen of obligatie
belegging, heeft ooit zoveel opgebracht. Ook onroerend goed brengt het niet op.
In 2019 kocht ik een hoopje zilver. Deze aankoop is nu al ongeveer 48% in meerwaarde gestegen. Natuurlijk ben ik maar een kleine beleggertje maar mijn vader
heeft me altijd verteld om minimaal 10% van het complete eigen vermogen buiten
de bank te hebben. Vergeet daarbij niet om wat CASH opzij te leggen. De fysieke
belegging zal steeds meer toenemen in waarde. Dat is dus beleggen.
Bewaar uw fysieke goud en zilver nooit thuis of in een bank!
Beleggen doe je met geld dat je voor niets anders gebruikt! En als je een
spaarrekening hebt, dan is dat NIETS waard omdat er meer inflatie is dan rente
en je hoop geld elk jaar MINDER waard wordt! Beleg je ‘geld’ dus waardevast en
in fysieke middelen die meegroeien met inflatie en rentewisselingen. Dan kom je
erachter dat je er niet echt veel keuze is.
Zelf zou ik de zogenaamde ‘beter’ wetende beleggers, beursgoeroes en andere
mensen die leven van boekjes schrijven, zeker niet volgen in hun advies.
Denk voor jezelf. Zie wat goud, platina, koper en zilver doen. Zie wat bijvoorbeeld mijnaandelen voor goud- en zilvermijnen doen. Dan heb je echt niet veel in
de gaten te houden!
D’HOORE is een toekomstige zwart gat belegger waar uw geld in zal verdwijnen!
Het kan ook zijn dat hij corrupt is en hij een scenario van banken heeft opgehoest! Dit scenario heet: ‘aandacht afleiden van het ECHTE GELD.’

ZIJN ADVIES IS WAARDELOOS!
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Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

