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Världens 99 bästa investerare
”The secret to success in any field is to find what
successful people do, think about and act on,
and do the same.” Anthony Robbins
Läs och analysera de framgångsrika exemplen.
Investeringsstrategi – marknaden ändrar sig hela tiden.
”Det finns inte bara en väg som är allena saliggörande.”
Investerare är ett yrke. Allokerar pengar till bra projekt.
”Allokerar pengar där avkastningen är bäst för både kunder och samhället.”
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Ray Dalio
hedgefond Bridgewater Associates
Jag tror de bästa lärdomarna kommer av egna misstag och reflekterar över dem.
Självständig tänkare. Kreativ. Smart men annorlunda.
Marc Faber
contrarian, Dr. Doom
Vi har inte en aning om hur världen kommer att se ut om fem, än mindre om tio år.
Tålamod. Reflektera. Gå emot konvenansen o du kommer nästan alltid ha rätt.
Carl Icahn
aktivist
Passion o besatthet. Brist på hybris. Skillnad mellan ”sekulär” o cyklisk förändring i
företag. Bara fokusera på att spela spelet.
Rakesh Jhunjhunwala
trader
Optimistisk. Balansera rädsla o girighet. Visdom inte intelligens. Disciplin o
körschema. Flexibel/Contrarian. Pris viktigt. Tålamod. Gör försäljningen till ett
självständigt beslut som inte drivs av vinst eller förlust.
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Jesse Livermore
trader
Ingen diagnos, ingen prognos. Ingen prognos, ingen vinst. Aktier är aldrig för dyra
för att inte köpa eller för billiga för att inte sälja. Sälj förluster o behåll vinster.
Tjurar (optimister) och björnar (pessimister) tjänar pengar, men grisar slaktas.
William J. O’Neil
trader, teknisk analys
Du ska köpa aktier när de är på väg upp i pris. Dagliga, veckovisa o månadsvisa priso volymdiagram. Köp de starkaste aktierna som har ett bra momentum.

Julian Robertson
hedgefond Tiger Management
Målkurs för köp o sälj. Tillväxtorienterad investerare. Investera rejält o ta stora risker
när han är övertygad om en placering.
Jim Rogers
contrarian, råvaror
Positiva sekulära förändringar kan pågå i åratal. Blanka men agera först när du ser
hotande problem i en populär sektor. Var försiktig om du gjort en stor vinst.
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Ed Seykota
trader, råvaror
Marknaden har alltid rätt. Skär bort förlusterna. Religiös tro på att följa trenden.
James H. Simons
högfrekvenshandel
Sunt förnuft. Statistiska förutsägelser eroderar. Nya innovationer o förbättring krävs.
James Slater
små tillväxtbolag
Fokusera på ett smalt område o bli expert. Kapa förluster o låt vinsterna löpa, dvs
små förluster o stora vinster. Tillväxtaktier. Högre kassaflöde än vinst.
George Soros
hedgefond
Rätt e fel ointressant. Vinst när du har rätt. Arbetshypotes att marknaden har alltid
fel. Trend håller i sig men korrigeras ibland. Förutse trendbrott. Kunskap om
makro o marknadspsykologi.
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Michael Steinhardt
trader, contrarian
Eufori/topp o rädsla/botten. En djupgående förståelse av marknadens förväntningar. När din
avvikande uppfattning blir rätt o konsensus leder det till stora vinster. Erfarenhet ger bra
instinkter/intuition.
David Tepper
hedgefond Appaloosa, contrarian
Nyckeln är att vänta. Var en flockledare o gå före alla andra. Att identifiera o investera vid
vändpunkterna, dvs topp o botten. Högavkastande obligationer.
Paul Tudor Jones
trader, hedgefond
De största vinsterna görs när marknaden vänder. Ifrågasätter varje position. Bra riskkalkyl.
Robert W. Wilson
trader, hedgefond
Det finns alltid stora möjligheter. Förmåga att genomlida smärtan att ha fel en stor del av tiden.
Långsiktig trader med teman, trender, sentiment o nyheter. Behov av kontinuerlig förnyelse o
förändring.

Martin Zweig
trader
Gå inte emot FED. Gå inte emot trender. Se upp för flocken. TA: köp/sälj-kvoten.
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