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Richard Stooker amor, Quer começar a investir no mercado
de ações, mas não sabe como agir?
O que são ações?
O que determina os preços de mercado?
Por que eles sobem e caem?
Como posso vencer o mercado de ações?
O que são fundos mútuos?
O que são fundos de índice?
O que são ETFs?
Apesar de o mercado de ações ser o cerne da riqueza de um
país, e mesmo que ele permita que qualquer um seja
parcialmente proprietário de alguma coisa nos maiores e mais bem-sucedidos países do mundo, este
assunto não é ensinado nas escolas.
Mas atenção: a grande mídia muitas vezes deturpa o mercado de ações. Ela se concentra nas
notícias sensacionalistas e dramáticas para poder vender.
Para ser franco, o melhor tipo de investimento é entediante. É investir o máximo possível em várias
empresas e reinvestir os dividendos. E continuar a fazer isso até chegar a idade de se aposentar.
A melhor maneira de investir não é tentar descobrir o que acontecerá com a economia ou com o
mercado amanhã, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano.
Muitos escritores de finanças tentam fazer você pensar que é preciso ralar para investir. Você tem
que analisar gráficos todas as noites. Ler relatórios anuais. Dissecar as demonstrações financeiras
de uma empresa. Ler o WALL STREET JOURNAL e outros jornais da área. Comprar um software
especial. Pesquisar fóruns online sobre investimento.
Não é assim!
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Não desperdice seu tempo. Este livro leva
teoria
financeira moderna a uma conclusão lógica. Você

pode obter o máximo de benefícios em longo prazo seguindo um simples plano. Não é preciso
nenhum cálculo matemático chato nem de teoria econômica.
É um plano simples de se organizar. Depois de tudo, você pode esquecer completamente dele. Não
será necessário prestar atenção nas notícias. Apenas se concentre em ganhar o máximo de dinheiro
que puder na sua carreira ou negócio; isso é tudo.
E, se você estiver começando com pouco, nós cobrimos isso também.
Você aprenderá sobre os vários tipos de ações e as várias maneiras de investir nelas, incluindo
contas de aposentadoria com imposto diferido.
Este livro é mais curto do que o “Investimento de Ações Para Leigos”.
Atenção: o mundo dos investimentos está cheio de pessoas que acham que seu dinheiro pertence a
elas.
Desde corretores pilantras, passando por consultores financeiros e editores de boletins, até chegar
aos gestores de fundos de investimento negociados ativamente; se você não tomar cuidado, vai
acabar ajudando todo mundo ficar rico, exceto a si mesmo.
O governo também quer seu dinheiro; por isso, este livro inclui um capítulo sobre as implicações
fiscais dos investimentos - e como minimizá-las.
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(PDF|ePub|Mobi|Mp3|Txt) Richard Stooker amor, The regular type of help documentation is
really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference
manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The
challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled
and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go
over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be
extremely ineffective most of thetime. Why? Because investimentos em bolsa de valores para
iniciantes are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your investimentos em bolsa de valores para iniciantes so overwhelming, you are able
to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you
wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the
manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a
different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
investimentos em bolsa de valores para iniciantes are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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