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men renten, de får, er desværre tæt på nul. Det er da ærgerligt! Ved at følge denne bog kan du se frem til et

noget bedre afkast. Du lærer nemlig at investere på egen hånd med de billige onlineløsninger. Bogen er er rigt
illustreret og giver letlæste, men grundige forklaringer på vigtige begreber som risiko, aktieeksponering og
markedskorrektioner. Du læser om at have realistiske forventninger og lærer at vurdere forskellige typer
investeringsforeninger og fonde. Og så lærer du en masse om, hvordan markedet fungerer! Bogen giver de
nødvendige redskaber til at designe en balanceret portefølje af fonde, som passer til dine helt personlige

forhold og tidshorisont. Løsningerne rækker fra det meget enkle, nærmest på autopilot, til det mere aktive og
dynamiske. Bogen kan benyttes af alle, uanset om man lige har påbegyndt en opsparing, om man har frie
midler fx fra et hussalg, eller om det er en børneopsparing, der skal sættes i gang. Uddrag af bogen Et andet
aspekt er, at du skal kende og respektere din personlighed med de begrænsninger, det kan give. For når folk
taber penge – og det er der mange, som gør – så skyldes det i høj grad følelser og emotionelle handlinger.

Følelserne vil altid være meget aktive, når du investerer, og mange har svært ved at styre dem. Jeg har en ven,
som opkøber tyske enkeltaktier. Han køber dem og beholder dem, som han nu har gjort gennem mere end 20
år – noget, jeg selv aldrig ville have kunnet finde ud af. Strategien passer perfekt til hans rolige temperament,

hvor jeg selv er en noget mere emotionel og volatil type. Om forfatteren Michael Karbo (f. 1957) er
professionel fagbogsforfatter med en række udgivelser bag sig om IT, om internettet, om digitale teknikker,
om privatøkonomi mv. Michael Karbos bøger har altid læseren i centrum, de er godt illustrerede og giver en
let tilgængelige formidling af fagstof, der ellers kan være kompliceret. Hans bøger er oversat og udgivet i 20

europæiske lande.
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