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Summary of Peter Lynch's One Up on Wall Street by Swift Reads Swift Reads 2019-04-13 One Up on Wall Street: How to Use
What You Already Know to Make Money in the Market (1989) guides fledgling investors through the process of how to pick stocks
and build a winning investment portfolio. Author and investor Peter Lynch, with the help of author John Rothchild, explains that
investors do not have to work at high-profile finance firms to be successful...Purchase this in-depth summary to learn more.
De vier Scott Galloway 2018-02-21 Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna
iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk
veel geschreven. Niemand beschrijft hun macht en fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar
antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te
vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom vergeeft de beurs ze zondes die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race
om als eerste het bedrijf te worden dat een biljoen dollar waard is, nog iemand die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen
unieke manier, die hem ook een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt, deconstrueert hij de strategieën van
De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe zij – met een niet te evenaren snelheid en bereik – onze
fundamentele emotionele behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze inzichten kunnen
toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of
gewoon in de wereld wilt leven die zij domineren, je moet De vier begrijpen.
Flitshandel Michael Lewis 2014-09-15 Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van tijd stond de FBI
op Wall Street en riep senator John McCain om een onderzoek door het Amerikaanse Congres. Wat maakt Flitshandel zo
explosief? Het gaat over supercomputers, geprogrammeerd door de allerslimste en geniaalste nerds, die hierdoor een
nanoseconde sneller zijn dan andere computers en zo tientallen miljarden extra verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het
strafbaar? Is het handelen met voorkennis? En wie is de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis schreef met Flitshandel een
waargebeurde thriller van wereldformaat. MICHAEL LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse
internationale best sellers op zijn naam staan, waaronder: The Big Short, Moneyball en Liar's Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen
Smit 'Een bom in de financiële wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke non-fi ctie. Als lezer krijg je
soms het idee dat je een thriller van John le Carré leest, in plaats van een boek over algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...)
Lewis kan als geen ander laten zien hoe de fi nanciële markten van gezicht zijn veranderd.' - De Groene Amsterdammer 'Met een
oerknal staat ook zijn nieuwste werk op de kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' - Jeroen
Smit 'Niet veel schrijvers weten een hoorzitting in de senaat te veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn explosieve Flash
Boys, over de corrupte beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q 'Flash Boys leest als een spannend
jongensboek: met een antiheld, een geheime samenzwering en mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte
gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog altijd is een enkel ouderwets, spannend geschreven boek in staat de hightechaandelenhandel
flink op zijn kop te zetten. (...) Het beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.' - Het Financieele Dagblad In de zomer
van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden. Tweeduizend mannen groeven en boorden de merkwaardige behuizing die de
lijn nodig had om te overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en
dauw op om te bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een gat te maken in een onschuldige berg, hoe ze een tunnel
konden aanleggen onder een rivierbedding, of hoe ze een geul moesten graven naast een landweg zonder berm. Dat deden ze
zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te beantwoorden: waarom? De lijn was een buis van hard plastic met een dikte
van nog geen vier centimeter en was ontworpen om vierhonderd flinterdunne strengen glas te beschermen. Toch kreeg je het
gevoel dat het een levend wezen was, een onderaards reptiel met specifi eke behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou
komen te liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien nog nooit een pad zo compromisloos door de aarde gegraven. De lijn
moest een datacentrum in het zuiden van Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het noorden van de staat New Jersey. Het
was van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim zou blijven.
De vervlogen helft Brit Bennett 2020-08-28 De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn elkaars spiegelbeeld. Op zestienjarige
leeftijd lopen ze samen weg van de kleine, zuidelijke zwarte gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, maar al snel scheiden hun
wegen. Eenmaal volwassen lijkt hun spiegelbeeld te zijn vervlogen. Niet alleen de invulling van hun dagelijks leven verschilt, alles is
anders: hun families, hun gemeenschap, hun identiteit. Jaren later leeft een van de zussen met haar zwarte dochter in hetzelfde
zuidelijke stadje dat ze ooit probeerde te ontvluchten. De ander gaat door het leven als witte vrouw en vertelt haar witte echtgenoot
niets over haar verleden. Maar gescheiden door vele kilometers en evenzoveel leugens blijft het lot van de tweeling vervlochten.

Wat zal er met de volgende generatie gebeuren, wanneer de paden van hun eigen dochters zich kruisen?
The Warren Buffett Way Robert G. Hagstrom 2013-09-13 Warren Buffett is the most famous investor of all time and one of today’s
most admired business leaders. He became a billionaire and investment sage by looking at companies as businesses rather than
prices on a stock screen. The first two editions of The Warren Buffett Way gave investors their first in-depth look at the innovative
investment and business strategies behind Buffett’s spectacular success. The new edition updates readers on the latest
investments by Buffett. And, more importantly, it draws on the new field of behavioral finance to explain how investors can
overcome the common obstacles that prevent them from investing like Buffett. New material includes: How to think like a long-term
investor – just like Buffett Why “loss aversion”, the tendency of most investors to overweight the pain of losing money, is one of the
biggest obstacles that investors must overcome. Why behaving rationally in the face of the ups and downs of the market has been
the key to Buffett’s investing success Analysis of Buffett’s recent acquisition of H.J. Heinz and his investment in IBM stock The
greatest challenge to emulating Buffett is not in the selection of the right stocks, Hagstrom writes, but in having the fortitude to stick
with sound investments in the face of economic and market uncertainty. The new edition explains the psychological foundations of
Buffett’s approach, thus giving readers the best roadmap yet for mastering both the principles and behaviors that have made Buffett
the greatest investor of our generation.
Crash van de financiele markten George Soros 2020-12-31 Een glasheldere en gedegen analyse van de kredietcrisis. De
internationale kredietcrisis van George Soros verscheen nog vóór het omvallen van de Amerikaanse zakenbanken opmerkelijk dus
hoe raak zijn analyse toen was. In De crash van de financiële markten vertelt Soros hoe tijdens dit afgelopen crisisjaar dingen
gebeurd zijn die hij aanvankelijk voor onmogelijk hield, zoals het radicale ingrijpen door de overheid. Verder geeft hij nieuwe
analyses van huidige situatie en gaat hij in op de mogelijke consequenties van de reddingspogingen.
De spiegel en het licht Hilary Mantel 2017-12-31
???????? Peter Lynch 2013 Traditional Chinese edition of One Up on Wall Street: How to Use What You Already Know to Make
Money in the Market by Peter Lynch. It is every investor's dream book. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong
Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
What Works on Wall Street, Fourth Edition: The Classic Guide to the Best-Performing Investment Strategies of All Time James P.
O'Shaughnessy 2011-11-14 Price-to-earnings ratios -One Up on Wall Street 27-Copy Floor Display Peter Lynch 1990-02
Indian Mutual Funds Handbook (5th Edition) Sundar Sankaran 2018-05-25
That's Maths Peter Lynch 2016-10-14 An eclectic and humorous collection of 100 articles on the strange and unexpected ways
mathematics shapes the world around us.
Security Analysis and Business Valuation on Wall Street + Companion Web Site Jeffrey C. Hooke 2010-05-03 An insider's look at
security analysis and business valuation, as practiced by Wall Street, Corporate America, and international businesses Two major
market crashes, numerous financial and accounting scandals, growth in private equity and hedge funds, Sarbanes Oxley and
related regulations, and international developments changed security analysis and business valuation substantially over the last
fourteen years. These events necessitated a second edition of this modern classic, praised earlier by Barron's as a "welcome
successor to Graham and Dodd" and used in the global CFA exam. This authoritative book shows the rational, rigorous analysis is
still the most successful way to evaluate securities. It picks up where Graham and Dodd's bestselling Security Analysis - for
decades considered the definitive word on the subject - leaves off. Providing a practical viewpoint, Security Analysis on Wall Street
shows how the values of common stock are really determined in today's marketplace. Incorporating dozens of real-world examples,
and spotlighting many special analysis cases - including cash flow stocks, unusual industries and distressed securities - this
comprehensive resources delivers all the answers to your questions about security analysis and corporate valuation on Wall Street.
The Second Edition of Security Analysis on Wall Street examines how mutual funds, private equity funds, hedge funds, institutional
money managers, investment banks, business appraisers, and corporate acquirers perform their craft of security analysis and
business valuation in today's highly charged environment. Completely updated to reflect the latest methodologies, this reliable
resource represents the most comprehensive book written by someone who has actually worked as an investment banker, private
equity executive, and international institutional investor. Shows the methodical process that practitioners use to value common
stocks and operating companies and to make buy/sell decisions Discusses the impact of the two stock market crashes, the
accounting and financial scandals, and the new regulations on the evaluation process Covers how Internet and computing power
automate portions of the research and analytical effort Includes new case study examples representative of valuation issues faced
daily by mutual funds, private equity funds, hedge funds, institutional investors, investment banks, business appraisers, and
corporate acquirers Is a perfect tool for professors wishing to show their MBA students the essential tools of equity and business
valuation Security analysis and business valuation are core financial disciplines for Wall Streeters, corporate acquirers, and
international investors. The Second Edition of Security Analysis on Wall Street is an important book for anyone who needs a solid
grounding in these critical finance topics.
One Up on Wall Street Peter S. Lynch 1989 The manager of a top investment fund discusses how individuals can make a killing in
the market through research and investment techniques that confound conventional market wisdom
Forex Trading Journal TradingJournal ForexTrading 2020-09-17 The trading logbook is offered in 5 Main point record Trade setup
to record your notice what your strategies and chart defined Emotion at the time you get entry your position Details about trading
orders such as position size, SL, TP Conclusion and Mistake to Improve your next trade get you to do it better Perfect choice for
organizing your trade. It featuring almost 280 trade recode to keep your trade. Trading Rules view pages offer ample lined writing
space for more trading rules detailed planning allowing you to keep focusing on your strategies. Forex trading journal features 120
pages of white paper, printed on high-quality with premium quality covers This is a good choice for Trader Valentine gifts for him,
her Give someone who loves trading Details Printed on 120 pages high-quality white paper Perfectly sized at 8.5 x 11 inches bitcoin
the complete guide to investing with bitcoin, crypto chart, white coat investor, cryptocurrency investing bible, reminicense of a stock
operator, stock market for dummies, beginner day trader books, trading in the zone, mastering the trade john carter, options trading
for dummies, options trading quick start guide, trading options for dummies, stock options for dummies, technical analysis for
dummies, how i made million in the stock market, stock investing for dummies, beginners guide to day trading, day trading the
currency market, trading in the zone by mark douglas stock market investing for dummies, a beginners guide to day trading online,
stock trading for dummies, trade your way to financial freedom, al brooks, technical analysis using multiple timeframes, simple path
to wealth, currency trading for dummies, llc quickstart guide, andrew aziz, fundamental analysis for dummies, ross cameron how to

day trade, warren buffett and the interpretation of financial statements, julie warren, oliver velez day trading warrior trading, futures
trading for beginners, commodities for dummies, forex dummies, forex patterns and probabilities, mastering the trade, markus
heitkoetter, crypto trader, trade like a stock market wizard mark minervini, the daily trading coach, learn to earn peter lynch, swing
trading for dummies, how to day trade ross cameron, day trading oliver velez, stock traders almanac, day trading stocks the wall
street way, options trading crash course day trading dummies, the little book of valuation, disciplined trader, disciplined trader mark
douglas, fibonacci trading, trading ledger, cryptocurrency day trading, robinhood investing, day trading for dummies, discipline
trader, the disciplined trader, penny stocks for dummies, stock scanner, bless and unstoppable book, charles payne, essential
lessons for investment success, dhando investor by mohnish pabrai, troy industries stock a beginners guide to short term trading,
dat trading, one up on wall street peter lynch, robinhood games, kyle dennis, candle stick charts, the ruff guide to trading, trading in
the zone mark douglas, stock charts technical analysis, how to daytrade for a living, random walk down wallstreet, becoming
bulletproof, the four pillars of investing, alejandro cardona, books on forex trading, beating the forex dealer, cryptocurrency
beginners bible, little book of commodity investing, trading for a living alexander elder, conquering fools, stock chart for dummies,
options quick start guide
Summary and Analysis of One Up on Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in by Peter Lynch Richard
B. Banks 2021-04-06 This is a Summary and analysis of One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make
Money In By Peter Lynch and not the original book. Contained in this book is a detailed summary and analysis of the ideas and
thoughts of the author in simple and and easy-to-understand form. NOTE: This is book is an unofficial Summary and analysis of
One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make Money In By Peter Lynch and acts as a study guide and its
not the original book by the author(Peter Lynch) How can I get this book? You can get this book by scrolling up and clicking on the
"Buy now with 1-click" button at the top of the page.
Het boek Henry Hilary Mantel 2018-12-22 Het boek Henry, de opvolger van Wolf Hall, gaat over de val van Anne Boleyn, de tweede
vrouw van Hendrik viii en moeder van de toekomstige koningin Elizabeth i. Hilary Mantel legt de nadruk op de korte periode van
Anne Boleyns neergang en de cruciale rol die Thomas Cromwell opnieuw speelt om Hendrik viii ter wille te zijn. In 2019 verschijnt
het langverwachte derde deel van Mantels Cromwelltrilogie: De spiegel en het licht. Over de hele wereld wordt met spanning
uitgekeken naar de roman over Cromwells laatste levensjaren als de rechterhand van de grillige Hendrik viii.
De vier windstreken Kristin Hannah 2021-07-07 Een indringend portret van een van Amerika’s meest bepalende tijdperken: de
Grote Depressie van de jaren dertig Texas, 1934. Miljoenen mensen zitten zonder werk en langdurige droogte heeft het leven op
de Great Plains stevig in zijn greep. Boeren vechten om hun land en hun inkomsten te behouden aangezien de oogsten schraal
zijn, het water opdroogt en stofstormen hen dreigen te begraven. Een van de donkerste episodes van de -Grote Depressie, de
periode van de Dust Bowl, is aangebroken. In deze onzekere en gevaarlijke tijd moet Elsa Martinelli – net als -zovelen – een
pijnlijke keuze maken: vechten voor het land waar ze van houdt of naar het westen trekken, naar Californië, het land van melk en
honing, op zoek naar een beter leven voor haar gezin. De vier windstreken is zowel een indrukwekkend portret van Amerika en de
Amerikaanse droom, gezien door de ogen van een moedige vrouw, als een ode aan hoop, doorzettingsvermogen en de veerkracht
van de menselijke geest. De vier windstreken in de pers ‘Zeer goed... Een rijk, voldoening gevend boek over familiebanden,
doorzettingsvermogen, en vriendschappen en standvastigheid van vrouwen.’ Booklist (starred review) ‘De kracht van Hannahs
proza brengt de personages tot leven op een manier die je aan de pagina’s gekluisterd houdt. Je zult hun overwinningen vieren,
rouwen om hun tragedies, en hun moed prijzen.’ Associated Press ‘Een episch verhaal over ontberingen en liefde... Groots en
meeslepend.’USA Today
Daisy Jones & The Six Taylor Jenkins Reid 2019-10-08 Daisy Jones & The Six is een verslavende roman over de opkomst en
ondergang van een band, maar ook over vrouwen die leven voor hun dromen en er alles voor doen om die te laten uitkomen. In
Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid droomt de knappe maar instabiele Daisy Jones er eind jaren 60 van een beroemd
zangeres te worden. Ze wordt voorgesteld aan Billy Dunne, de frontman van de opkomende rockband The Six. De vonken spatten
ervan af en hun eerste hit slaat in als een bom. Billy’s vrouw is zich bewust van de chemie tussen haar man en Daisy, maar hun
huwelijk en gezin staan voorop. Die romantiek is niets voor de coole toetsenist Karen die de liefde opzijschuift voor haar carrière in
een tijd die daar nog niet rijp voor is. ‘Ik viel als een blok voor Daisy en verslond deze roman in een dag!’ – Reese Witherspoon
‘Deels onthullende celebritymemoires deels A Star Is Born. Je leest het in één nacht uit.’ – Vogue Best New Books 'Volledig
geloofwaardig en een feest om te lezen.' - The Times 'Reid is onovertroffen in het neerzetten van imperfecte personages, en de
strakke plot doet je racen naar het einde van deze verslavende roman.' - Publishers Weekly (starred)
Voorbij het geheugen Maria Stepanova 2019-02-28 Wanneer Maria Stepanova op zoek gaat naar de geschiedenis van haar joodsRussische familie stuit ze op dokters, architecten, bibliothecarissen, accountants en ingenieurs die voorbestemd waren om
slachtoffer te worden van vervolging en onderdrukking. Gek genoeg overleefde iedereen de verschrikkingen van de twintigste
eeuw. Stepanova's voorouders waren stuk voor stuk onopvallende figuren die in een roerige tijd probeerden een onspectaculair
leven te leiden. De zoektocht naar haar familiegeschiedenis zet Stepanova aan het denken. Wie of wat getuigt van mensen en
dingen die verdwijnen? Zijn herinneringen aan het verleden eigenlijk wel te bewaren? Hoe slaan de grote gebeurtenissen van de
twintigste eeuw neer in het geheugen van mensen van nu? Op welke manier moet Stepanova zichzelf verhouden tot de voorbije
levens die ze bestudeert? Met Geheugen geheugen schreef dichteres Maria Stepanova een uniek boek dat doet denken aan het
werk van uiteenlopende auteurs als Nabokov, Sebald en Sontag, maar dat vooral spreekt met een uitzonderlijke eigen stem.
Panama Papers Bastian Obermayer 2016-05-21 (john doe): Hallo. Hier John Doe. Geïnteresseerd in data? Ik deel ze graag.
[obermayer]: Hallo daar. Ik ben erg geïnteresseerd, natuurlijk. Het is het allergrootste datalek aller tijden, meer dan 1000 keer zo
groot als WikiLeaks: de administratie van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca, beter bekend als de Panama Papers. In die berg
informatie gaat schokkende informatie schuil over hoe rijken en welgestelden belasting weten te ontduiken en ontwijken, maar ook
over geld dat is verdiend met drugs, wapens en bloeddiamanten, over geheime offshore bedrijven waarmee staatshoofden en
dictators hun geld veilig meenden te stellen. Dit boek is het verhaal van twee jonge journalisten die al die informatie als een stel
padvinders te lijf gaan – tot ze merken dat het hun volkomen boven het hoofd groeit. Ze roepen hulp in en het onderzoek wordt een
internationaal project: 400 journalisten in 80 landen ontrafelen de geheimen van de machtigen der aarde. Het verhaal van hun
onderzoek is minstens zo bloedstollend en fascinerend als de onthullingen.
Misleid door toeval 2009 Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met name de financiële wereld.
Diep werk Cal Newport 2016-03-22 In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te
kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn

populaire blog. Hij raakte een zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en
overgenomen. De meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige
werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren
om diep werk een vaste plek te geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je
meer in minder tijd.
The Individual Investor's Guide to Winning on Wall Street Peter J. DeAngelis 1992-04 Suggests that the canny individual investor
can be more successful than the big institutions, and recommends profitable techniques for investing in stocks, bonds, and other
securities, precious metals, and other sources of wealth
Olivier Twist Charles Dickens 1840
De moordclub (op donderdag) Richard Osman 2020-09-03 In een prettig en rustig bejaardenhuis vormen vier bewoners een
onwaarschijnlijk clubje. Een keer per week, op de donderdag, ontmoeten ze elkaar om onopgeloste moorden te onderzoeken. Als
een vastgoedontwikkelaar uit het nabijgelegen stadje wordt vermoord komt ‘de moordclub’ in actie; het is hun eerste grote zaak. Tot
hun verbazing lijkt de moord alles te maken te hebben met hun eigen verzorgingshuis. De vier vrienden mogen dan wel behoorlijk
op leeftijd zijn, ze hebben allemaal meer dan genoeg levenservaring. Maar zijn ze nog in staat om een moordenaar te vinden voor
hij weer toeslaat?
One Up On Wall Street Peter Lynch 2000-04-03 The manager of a top investment fund discusses how individuals can make a
killing in the market through research and investment techniques that confound conventional market wisdom.
Empower Your Investing Scott A. Chapman CFA 2019-08-20 Investing is a life skill and, like any life skill, the key is to learn from
those who have already done it well. Empower Your Investing offers a success-based mental framework, discipline, and toolkit for
your investing success. This book examines the best practices from masters of the investing world who’ve demonstrated success
over many market cycles: Sir John Templeton, Peter Lynch, and Warren Buffet. The case studies of their winning picks blend the
prevailing news and popular opinion at the time of their successful investments with their rationale for buying stocks as they
explained in subsequent interviews. “Just as athletes might study Michael Jordan, Mohammed Ali, and Babe Ruth, every investor
should know and understand John Templeton, Peter Lynch, and Warren Buffett. Scott Chapman brilliantly showcases the
investment world's Greatest of All Time (G.O.A.T.) so every stock market participant, from novice to seasoned professional, can
learn the lessons of those who have reached the pinnacle of success. With a comprehensive step-by-step approach, Chapman
provides a deep understanding of what it takes to be the best.” —Robert P. Miles, Author, The Warren Buffett CEO; Executive in
Residence, University of Nebraska at Omaha “Scott Chapman’s book is a clear read for any investor who wants to learn how to
invest better. Scott is a successful long-term investor and educator who is someone all investors can learn from. He shares some of
the best investment advice and actual experiences of three of the best investors in history—Peter Lynch, Warren Buffett, and Sir
John Templeton. This book will help every person improve their investment skill from the beginning investor to professionally trained
CFA analysts.” —Craig Braemer, CFA; Blossom Wealth Portfolio Manager and Founder of Braemer Asset Management, LLC.
De meltdown van twee biljoen dollar Charles Morris 2009-10-31 Dit boek wordt algemeen beschouwd als het beste boek over de
kredietcrisis en hoe we daarin terecht zijn gekomen. Charles R. Morris schrijft in een heldere en toegankelijke stijl, waardoor
financiële onderwerpen zelfs voor leken begrijpelijk en fascinerend worden. Morris analyseert de bredere politieke en economische
oorzaken en de aanloop van de crisis; de politiek van goedkoop geld die door Greenspan en de Fed werd uitgedragen; de
buitenzinnige leningen van hedge- en private equityfondsen en investeringsbanken; de wijze waarop de leningen in financiële
markten worden verhandeld en waarom deze praktijken als in een piramidespel wel moesten vastlopen, en ten slotte de
verdamping van duizenden miljarden.'
SUMMARY - One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make Money In By Peter Lynch Shortcut Edition
2021-06-21 * Our summary is short, simple and pragmatic. It allows you to have the essential ideas of a big book in less than 30
minutes. By reading this summary, you will discover that you, like an informed investor, have every chance of succeeding in the
stock market. You will also discover : how to manage the financial risks involved; if you have the profile of a gifted investor; how to
find the best investment tips; that a company is a good investment; everything you need to know to build a successful portfolio.
Most people think that the stock market is not for them. They feel this because they are not in the financial industry and do not have
a mathematical mind. However, good investments smile to people who know something other than business. Unlike professional
traders, you can invest your money in new, untapped and potentially profitable areas. By freeing up some of your time and applying
a few basic principles, you will gain confidence and be able to invest your money independently for a lucrative result. Are you ready
to become a stock market expert? *Buy now the summary of this book for the modest price of a cup of coffee!
De intelligente belegger Benjamin Graham 2015-03-25 Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is
geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog steeds geprezen als de bijbel die
iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij
behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet
vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en handelen aanleert, is het boek nog
steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn
er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek
over beleggen dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard
Group.
That's Maths II Peter Lynch 2020-11-16 This collection of mathematical articles covers a broad range of delightful topics in pure and
applied mathematics. It is written in an expository style, making it accessible to everyone with a general interest in mathematics.
There are articles about renowned mathematicians and about the history of some key ideas in maths. The importance of
mathematics in the modern world is illustrated by applications in engineering, technology, astronomy, music and the visual arts.
Reading mathematics is best done in small steps. The articles are all short, and they can be read in arbitrary order. Some articles
are purely descriptive. Others go deeper and are at a more advanced mathematical level. Approximately half the articles have
appeared in the author's regular column "That's Maths" in The Irish Times. Others have been posted to his mathematical blog,
thatsmaths.com. All articles have been fully revised for this book. This is the second collection under the rubric "That's Maths". The
first collection, published in 2016, was very favourably reviewed. The author has succeeded in bringing out the amazing beauty of
mathematics and its utility in so many areas of our lives. The book should be appreciated by anyone with an interest in mathematics
and science. In particular, teachers of these subjects, at both school and university level, should find a wealth of material to

supplement and invigorate their classes.
Where the Money Is Adam Seessel 2022-05-24 From a successful investor and a contributor to Barron’s and Fortune comes a
once-in-a-lifetime book that gives modern investors what they need most: a fresh, value-based guide to making money in a stock
market now dominated by tech stocks. Technological change is reshaping the economy in a way not witnessed since Henry Ford
introduced the assembly line. A little more than ten years ago, only two of the ten most valuable publicly traded companies in the
world were digital enterprises—today, they comprise eight of the top ten. Investors around the world are struggling to understand
the Digital Age and how they can use the stock market to profit from it. Author Adam Seessel understands. Several years ago, he
watched his old-school portfolio built using traditional value investing principles decline while the market, driven by “expensive” tech
stocks, advanced. Determined to reverse course, he set off in search of a new value-investment paradigm, one that remained true
to the discipline that Ben Graham gave us a century ago while reflecting the new realities of the Digital Age. In Where the Money Is,
Seessel introduces a refreshed value-based framework that any investor, professional or amateur, can use to beat the modern
market. Like all sectors, the tech sector follows certain rules. We can study these rules, understand them, and invest accordingly.
The world is changing, and we can profit from it. Approaching tech this way, the economy’s current changes and the rapid rise of
tech stocks are not reasons to be frightened or disoriented—they’re reasons to be excited. Infused with the same kind of optimism
and common sense that inspired Benjamin Graham’s The Intelligent Investor and Peter Lynch’s One Up on Wall Street, Where the
Money Is ushers in a new era of modern value investing.
Think like a freak Stephen J. Dubner 2014-06-12 In hun internationale megasellers Freakonomics en SuperFreakonomics toonden
Levitt en Dubner aan dat alledaagse problemen vaak opgelost kunnen worden door gedrag dat tegen elke normale intuïtie indruist.
In Think like a freak wordt onze gangbare wijze van denken opnieuw op zijn kop gezet en leert de lezer geleerd te denken als een
freak, een zonderling, en waarom dat nuttig is. Levitt en Dubner analyseren de beslissingen die we nemen, de plannen die we
maken, de moraal die we erop nahouden, en ze tonen aan dat hun inzichten kunnen worden toegepast in ons dagelijks leven,
waardoor we slimmere en betere besluiten nemen. Het boek bevat een gereedschapskist met instrumenten voor beter leven en
denken. Zo leren we wat de voordelen zijn van iets op te geven in plaats van door te zetten en hoe we succesvol kunnen zijn in iets
waar we geen talent voor hebben.
The Warren Buffett Way Robert G. Hagstrom 1995-11-01 "Simply the most important new stock book of the 1990s, to date. Buy it
and read it." -Kenneth L. Fisher Forbes The runaway bestseller-updated with new material included for the first time! "The Warren
Buffett Way outlines his career and presents examples of how his investment techniques and methods evolved and the important
individuals in that process. It also details the key investment decisions that produced his unmatched record of performance." -from
the Foreword by Peter S. Lynch Bestselling author, One Up on Wall Street and Beating the Street ". . . an extraordinarily useful
account of the methods of an investor held by many to be the world's greatest." -The Wall Street Journal "Robert Hagstrom
presents an in-depth examination of Warren Buffett's strategies, and the 'how and why' behind his selection of each of the major
securities that have contributed to his remarkable record of success. His 'homespun' wisdom and philosophy are also part of this
comprehensive, interesting, and readable book." -John C. Bogle Chairman, The Vanguard Group "It's first rate. Buffett gets a lot of
attention for what he preaches, but nobody has described what he practices better than Hagstrom. Here is the lowdown on every
major stock he ever bought and why he bought it. Fascinating. You could even try this at home." -John Rothchild Financial
columnist Time magazine
Beating the Street Peter Lynch 1994-05-25 Legendary money manager Peter Lynch explains his own strategies for investing and
offers advice for how to pick stocks and mutual funds to assemble a successful investment portfolio. Develop a Winning Investment
Strategy—with Expert Advice from “The Nation’s #1 Money Manager.” Peter Lynch’s “invest in what you know” strategy has made
him a household name with investors both big and small. An important key to investing, Lynch says, is to remember that stocks are
not lottery tickets. There’s a company behind every stock and a reason companies—and their stocks—perform the way they do. In
this book, Peter Lynch shows you how you can become an expert in a company and how you can build a profitable investment
portfolio, based on your own experience and insights and on straightforward do-it-yourself research. In Beating the Street, Lynch for
the first time explains how to devise a mutual fund strategy, shows his step-by-step strategies for picking stock, and describes how
the individual investor can improve his or her investment performance to rival that of the experts. There’s no reason the individual
investor can’t match wits with the experts, and this book will show you how.
A Fool and His Money John Rothchild 1988
Vuur en woede Michael Wolff 2018-01-20 Nog nooit is het eerste jaar van een Amerikaanse president zo stormachtig verlopen als
dat van Donald Trump. Journalist Michael Wolff wist door te dringen tot de binnenste kringen van het Witte Huis en sprak er met
tweehonderd ooggetuigen. In Vuur en woede vertelt hij het ware verhaal van de opvliegende en onvoorspelbare president en zijn
entourage. Vuur en woede is een onschatbare bron van nieuwe informatie over de chaos rondom Donald Trump. Michael Wolff
beschrijft onder meer wat Trumps medewerkers werkelijk van hem vinden; wat Trump ertoe bewoog om te beweren dat hij door zijn
voorganger Obama werd afgeluisterd; wat de ware reden was van het ontslag van James Comey als FBI-directeur; wie het brein
van Trumps regering is na het ontslag van Steve Bannon; en hoe je tot Trump moet doordringen. Nooit eerder heeft een
Amerikaanse president zijn landgenoten zo tegen elkaar opgezet. En nooit eerder heeft een boek over een president zo veel stof
doen opwaaien. Vuur en woede is het briljant geschreven, adembenemende relaas van een jaar van machtsstrijd en verdeeldheid
in het machtigste land ter wereld. Michael Wolff schreef reeds zes boeken en schrijft voor onder meer Vanity Fair, New York, USA
Today en The Guardian. Hij woont in New York en heeft vier kinderen.
The Church's Story Peter Lynch 2005-01-01
Summary of Peter Lynch’s One Up on Wall Street by Swift Reads Swift Reads 2019-06-28 One Up on Wall Street: How to Use
What You Already Know to Make Money in the Market (1989) guides fledgling investors through the process of how to pick stocks
and build a winning investment portfolio. Author and investor Peter Lynch, with the help of author John Rothchild, explains that
investors do not have to work at high-profile finance firms to be successful... Purchase this in-depth summary to learn more.
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