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Slå aktiemarkedet enkelt og effektivt Nick Lydolph Hent PDF Forlaget skriver: En anderledes og letlæselig
aktiehåndbog, som alle danske aktieinvestorer bør læse. Udover at give gode og konkrete aktieråd,

indeholder bogen også godt aktiehumør. 
Via praktiske og mentale teknikker vil læseren blive trænet til kun at træffe gode aktiebeslutninger.

´Bogen du altid skal have tæt på dig, når du handler aktier´

´Bogen der vil inspirere dig til at leve et godt liv´

´Enkle og effektive teknikker til at slå aktiemarkedet´

´Alt du skal bruge, fra praktiske tekniske værktøjer og aktieregler, til din mentale indstilling og evne til
at handle uden at tøve´

´Filosofiske betragtninger om aktiehandel og om at leve livet´

´Letlæselig lærebog, der både er til aktieamatøren og til den mere professionelle´

´Forfatter, der i en kort og lærerig periode på fuld tid, har været dedikeret til at lære alt om aktiv aktiehandel,
og har mange års erfaring fra den finansielle sektor med investeringsrådgivning og porteføljestyring´

´Aktiemestertema der udspringer fra forfatters fortid som karatekæmper´
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