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Vill du göra snabba klipp på dina aktieaffärer? Är du beredd att ta en
hög risk vid dina aktieplaceringar för att snabbt bli förmögen?

Svarar du ja på dessa två frågor är det här ingen bok för dig. Det här
är i stället en bok för dig som är beredd att låta tiden verka och som

genom att följa några förhållandevis enkla principer vid dina
aktieplaceringar, kommer att ha en mycket stor möjlighet att bli

förmögen. Kanske inte miljardär men väl miljonär!
Boken är skriven av Anders Haskel, en av Sveriges mest erfarna

aktieanalytiker och börsskribenter. I boken lyfter Anders Haskel fram
sina tankar och sin syn på placeringar i aktier och fonder, efter mer
än 30 års erfarenhet. Boken vänder sig till såväl nybörjaren som står
i begrepp att starta ett långsiktigt aktiesparande som till den mer

erfarne placeraren som vill skaffa sig ny inspiration för sitt sparande.
Anders budskap är att du som placerare skall vara noggrann med

analysen och valet av de aktier och fonder du tänker placera i, att du
ska se långsiktigt på dina placeringar och försöka bevara ditt

tålamod. Konstigare än så behöver det inte vara för att nå framgång
på börsen!



Anders Haskel köpte sina första aktier när han var i 20-årsåldern.
Efter några år som yrkesofficer började Anders 1986 arbeta som
ansvarig för Aktiespararnas ungdomsverksamhet. Efter det har han
bland annat jobbat med analys, rådgivning och portföljförvaltning

inom bank. Anders har också arbetat som prisbelönad
ekonomijournalist samt verkat som styrelseledamot i fond- och

värdepappersbolag. Sedan 2008 är han verksam som investerare och
finansskribent i egna bolaget Haskel Konsult AB. Utöver en
yrkesofficersexamen har Anders Haskel studerat ekonomi vid

Stockholms Universitet.
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