Fondutbildning 26 september.
Att skapa hög avkastning med fonder.
Vill du lära dig fungerande beslutsmodeller för hög avkastning?
Har du svårt att förstå de märkliga kursrörelser som uppstår på börser?
Vill du förstå börspsykologi och hur det påverkar dig och andra investerare?
Vill du få insikt i hur man sätter samman en smart fondportfölj?
Eller hur man tar ett helhetsgrepp på alla sina fondinvesteringar?
Det och mycket annat får du lära dig på denna unika utbildning den 26:e september.
Den är exklusivt för kunder på Fondmarknaden.se och riktar sig till fondinvesterare.
Kunskaperna kan dock tillämpas för alla typer av investeringsbeslut och finansiella
instrument. Oavsett kunskapsnivå kommer du att få nya viktiga insikter om
fondportföljer, fondstrategier och hur marknadens psykologi fungerar.
Hur du anmäler dig hittar du på nästa sida.

Välkommen!
Fondutveckling 5 år i SEK, globala aktiefonder:

Exempel på beslutsmodell för en aktiefond:

USA
Japan
Emerging markets
Sverige
Europa

Källa: Infront

Källa: Infront
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Kursanmälan
Kursen hålls den 26:e september mellan 17.30 till 20.30. Du anmäler dig till
fondutbildningen via följande länk:
https://www.supersaas.se/form/The_Council/Fondutbildning_26_september
Efter din anmälan får du ett inbetalningskort via E-post som behöver betalas fyra
veckor innan kursen.
Kostnaden för fondutbildningen är 1.495 kr som inkluderar föredrag och skriftligt
kursmaterial. Under tre timmar får du lära dig fondstrategier, smarta beslutsmodeller, hur man bygger fondportföljer och hur marknadspsykologi påverkar dig.
Kaffe, te, vatten och fikabröd serveras.
Anmälan är giltig efter att du gjort din inbetalning. Efter betalning är anmälan
bindande.
Kursen hålls i Stockholm men kurslokal är beroende av antalet anmälda och
meddelas senare via E-post och på Fondmarknaden.se.

Välkommen med din anmälan!
Kursledare:
Ansvarig för utbildningen är Lars-Erik Boström som har över 20 års erfarenhet av
portföljförvaltning, analys och finansiell rådgivning från Handelsbanken Fonder
och Handelsbanken Kapitalförvaltning. Han är idag Senior Advisor inom
kapitalförvaltning på The Council. 2015 publicerades hans uppmärksammade
bok om marknadspsykologi ”Börsens Psykologi - så vinner du över dina
hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”. Han är Ekonomie Magister och
auktoriserad finansanalytiker (AFA). Han har hållit ett flertal utbildningar för
stora institutionella investerare. Han har medverkat som antingen expert,
krönikör eller föredragshållare i finansiell psykologi hos bl.a:
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