
SENIOR PÅ BÖRSEN - FORTSÄTTNINGSKURS I INVESTERINGAR
Programförslag

Kurstillfälle Del 1 Del 2 Del 3

Eftermiddag Sparhorisont, engagemang och riskhantering för 

investeringsportföljen

- Syfte och mål med investeringen

   * Guldkant på pensionen

   * Förbättrad pension

   * Skapa ekonomisk trygghet till efterlevande

   * Kunna ge ett rejält belopp till välgörenhet

   * Skapa ett nytt intresse

- Sparhorisont kort – medellång – lång – extra lång

   * Riskspridning och sammansättning av portfölj – andel aktier, 

      fonder, räntepapper & justering över tid

   * Eget intresse, tid till förfogande och kunskapsnivå för 

      investeringar

   * Ränta på ränta

Enkel fundamental analys

- Vilken typ av företag bör man titta på när syftet inte är att 

  göra klipp?

- Vilken information om företaget kan vara bra att hålla koll på 

  i årsredovisningar?

Enkel teknisk analys

- Aktiegrafer och hur man läser dem

- Volatilitet – vad innebär det?

- Handelsvolym – vilken betydelse har den?

- Stöd, motstånd och trender

- Hur kan jag använda teknisk analys på ett enkelt sätt?

Kurstillfälle Del 4 Del 5

Eftermiddag Kontoformer

- Krav och villkor

- Förändring, flytt och ändrat sparande

- Beskattning, deklaration

- Arv och kvarlåtenskap (Arv, Donation, Testamente, Risker & regler)

Aktiv investering

- Familjen, aktiekompisar, aktieklubbar, aktieträffar – 

  Aktieintresset ett sätt att umgås

- Studieförbund

- Analyser & nyhetskällor

- Böcker och tidningar

Verktyg och information

- Praktiska tips, program, webbsidor, appar och andra 

  intressanta verktyg

Investeringar

- Passiv eller aktiv egen förvaltning

   * Trygghet vs möjlighet till högre avkastning

   * Aktier på kortare sikt – Svenska och utländska aktier

   * Börsintroduktioner

   * Investmentbolag

   * Aktie-, Bland- och Räntefonder

   * Autosparande via sparrobotar (Lysa, Opti m.fl)

   * Sigmastocks

   * Sparkonto med ränta hos nischbanker

   * Andra alternativa investeringar

Kombination av investeringar med anpassning till marknadsläget

- Investeringsbas och investeringar med högre risk

- Investeringsregler för köp, sälj, omplacering mm

Använda sparat kapital

- Planera ekonomiskt för att använda hela eller delar av kapitalet

- Vad och hur ska man sälja?

- Hur påverkar försäljning av investeringar det framtida kapitalet?

I samarbete med:


