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I denne bog om aktieinvesteringer lærer du fra en af markedets allerbedste, Kurt Kara, hvordan du kan bygge
en opsparing og formue op.Hans påstand er, at langt de fleste mennesker kan blive gode investorer. Det

kræver ikke magiske evner, medfødt talent eller held. Du skal til gengæld være klar til at investere din tid i
den økonomiske og fornuftige tankegang - og dernæst nogle af dine penge i virksomheder frem for at bruge
dem her og nu.Bogen vil give dig forudsætningerne for at blive en god og dermed økonomisk uafhængig
investor. Den vil lære dig, hvordan aktiemarkedet fungerer, og den vil lære dig den afgørende forskel på at

være investor og spekulant. Undervejs lærer du om gode tilbud, om risiko, om faren ved wow-effekt,
markedshysteri og troen på hurtige gevinster. Du skal have din indre købmand frem, ikke din indre gambler.
Men så er der også penge at tjene.Om forfatterenKurt Kara er valueinvestor i Maj Invest og forvalter aktier for

over 14 mia. kr.

It was a great lecture so I thought it was worthwhile to pickup a copy of his book. Den rationelle investor Få
succes med langsigtede valueaktier Ebog Se billigste pris hos PriceRunner. Men vi har fundet 81.765 andre

anmeldelser af bøger. 206 kr Fragt pr.

Hvordan Fungerer Aktier

Den rationelle investor Få succes med langsigtede valueaktier Ebog Pdf Drm Dansk Forfatter Kurt Kara
Forlag. 7000 Fredericia 2. I denne bog om aktieinvesteringer lærer du fra en af markedets allerbedste Kurt
Kara hvordan du kan bygge en opsparing og formue op. Investor Trusted Advisor. System 2 er den rationelle
og analytiske del som altid stiller spørgsmålstegn ved om det nu også er rigtigt. Den rationelle investor. Den
første bog er Kurt Karas Den rationelle investor. Det er en glimrende bog til at blive indført i value investing
sfæren. Buffett er kendt som forretningsgeniet fra Omaha Nebraska. Kurt Kara is the author of Den rationelle
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investor 4.27 avg rating 22 ratings 2 reviews.
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