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Vad är en aktie?, Hur är börsen uppbyggd? Hur går aktiehandeln till? Vad påverkar aktiekursen? Hur
analyseras en aktie? Hur värderar man råd och tips? Hur lägger man upp köpstrategier? Detta är några av

frågorna som behandlas i den här boken.Läs merBoken beskriver hur den praktiska aktiehandeln fungerar och
de vanliga metoder och verktyg som mer rutinerade aktieplacerare använder sig av. Köpa och sälja aktier ger
dig en allmän kunskap om hur aktiehandeln fungerar i Sverige samt svar på de vanligaste och viktigaste
frågorna som ofta uppkommer i samband med den egna handeln.Den är skriven för dig som funderar på att

börja spara i aktier eller har hållit på med aktiehandel ett tag. Men boken är också lämplig för olika former av
utbildning.Om författarnaJimmy Algotsson har en magisterexamen från Uppsala universitet, och har de

senaste 10 åren ägnat sig åt aktiehandel i olika former. Han har bland annat arbetat som utbildningsansvarig
för aktiemäklare.

Finns i lager. Köp Köpa och sälja aktier så fungerar det av Jimmy. Om det är många som vill köpa en viss
aktie drivs priserna upp. Så tjänar du pengar på aktier.

Hur Aktier Fungerar

Vissa aktier med . inbunden 2008. Ett alternativ till att spara i fonder är då att köpa aktier i de stora svenska .
Aktiemarknaden fungerar på så sätt att säljare och köpare kommer överens om ett pris som aktien ska säljas
respektive köpas för aktiekursen. Men vid handel med börshandlade fonder så kallade ETFer fungerar det
annorlunda. Inbunden 2008. Nätmäklarna sätter ett belåningsvärde på olika aktier. Avanza zero sälja behålla
eller köpa Anders Hedman skriver 10.14. Köpa och sälja aktier så fungerar det. Du får också veta hur det

fungerar med prissättning av aktien vid ett köp samt får ta del av kontaktuppgifter till aktieägare.
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Aktiemarknaden fungerar på så sätt att säljare och köpare kommer överens om ett pris som aktien ska säljas
respektive köpas för aktiekursen. För att köpa och sälja aktier behöver du ett konto där du förvarar dina

värdepapper. Aktier kan generera avkastning det vill säga vinst på två olika sätt.
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