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Køb og salg af aktier og obligationer Jens Christiansen Hent PDF Mange har leget med tanken om at
investere penge i værdipapirer. Men måske er man blevet skræmt af historier om pengespekulanter, der har
tabt formuer fra den ene dag til den anden. Særligt aktier er omgærdet af en vis mystik, der ikke blot skyldes
risikoen for at miste penge, men også muligheden for på forholdsvis kort tid at tjene mange penge gennem

gode investeringer.

Gennem en levende formidling, der er krydret med mange gode og brugbare eksempler taget fra forfatterens
arbejde som bankfilialchef og investeringsrådgiver, øser Jens Christensen ud af sin store viden inden for
værdipapirshandel. Køb og salg af aktier og obligationer lover ikke guld og grønne skove. Derimod holder

forfatteren hovedet koldt og tilbyder en engagerende og nøgtern gennemgang af de mekanismer og værktøjer,
som vil gøre læseren i stand til at begå sig godt på aktie- og obligationsmarkederne.

Tematisk er bogen inddelt i to hoveddele, der henholdsvis dækker handel med aktier og med obligationer.
Hver hoveddel indledes pædagogisk med en introducerende beskrivelse af de forskellige typer af

værdipapirer, og der bliver efterfølgende redegjort for en række emner, der relaterer sig til værdipapirshandel,
såsom handels- og analyseværktøjer, forventningsafkast og risikovurdering samt beskatning og

informationssøgning.

Som det bliver understreget i bogens indledende kapitel, henvender Køb og salg af aktier og obligationer sig
ikke kun til de, der har en decideret formuebeholdning, som de ønsker at investere i aktier eller obligationer.
Også alle, der har en privat- eller firmabetalt pensionsopsparing, eller som indbetaler til børneopsparing, vil
kunne have stor gavn af bogen, fordi den klæder læseren på til i højere grad at lade sine penge arbejde for sig.

For, som forfatteren skriver, så skal man huske på, at det kan være et dyrt valg i længden, hvis man intet
foretager sig!
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