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Axiomas zurich Autor Max Gunter O tema da economia, Data de publicação de investimento 2006 Editorial Grupo Editorial Report ISBN 978-85-0103-350-5 Editar na Wikidata Livro de Axiomas escrito por Max Gunter, consiste em 12 (doze) axioma superior secundário mais 16 (dezesseis) secundário,
que se destinam a responder à dúvida que pode atender a um especulador. O nome refere-se às táticas usadas pelos banqueiros suíços para ter sucesso no mundo dos negócios. Apresentando após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de banqueiros e empresários suíços decidiu ganhar dinheiro
investindo em uma variedade de frentes, de ações a imóveis, de bens a moeda. Eles ganharam muito e se tornaram uma das pessoas mais ricas do planeta. Existem regras neste livro que muitos consideram infalíveis, que eles definiram para reduzir riscos enquanto aumentam os lucros. De acordo
com o livro, a expressão axioma tem dois significados possíveis. Filosófico, que define o termo como uma premissa óbvia direta, reconhecida fiel sem a exigência de demonstração, e lógica, que define o axioma como uma frase que é aceita como verdadeira, pois pode ser derivada dela pela sugestão
de uma teoria ou sistema lógico ou matemático. Os depoimentos do livro atuam como o segundo tipo, como dogmas, que devem ser seguidos pelas letras de quem quer acumular rentabilidade. Neles, o leitor encontrará a chave para o investimento bem-sucedido - moda suíça. Axiomas Primeiro
Axioma: O risco não é uma doença, mas um sinal de saúde. Se não está preocupado, não está arriscando o suficiente. Primeiro Axiom menor: Apenas aposte que vale a pena. De acordo com a Axiom menor: Não fique tentado a diversificar. Conclusão: Não tenha medo de arriscar um pouco. Alto risco
significa altos retornos. De acordo com a Axiom: a ganância para perceber os lucros é sempre muito cedo. O terceiro é um axioma menor: entre no negócio sabendo quanto você quer ganhar. Quando você chegar lá, saia. Conclusão: Não tente a sorte. Estabelecer uma meta e, tendo conseguido,
realizar seu lucro. Terceiro axioma: Esperança, quando o barco começar a afundar, não reze. Deixe-o. Quarto axioma menor: Aceite pequenas perdas com um sorriso como os fatos da vida. Espere levar alguns, esperando por uma grande vitória. Conclusão: Se suas especulações derem errado, saia e
siga em frente. Saber perder é uma das virtudes de um bom especulador. Quarto axioma: Previsões do comportamento humano não são previsíveis. Tenha cuidado com qualquer um que diga conhecer uma armadilha que é do futuro. Conclusão: Não para basear sua especulação em previsões, mas no
que você vê, o que está acontecendo na sua frente. Quinto axioma: Padrões até que comece a parecer ordenado, o caos não é perigoso. Quinto Axioma Menor: Cuidado com as armadilhas Sexto axioma menor: Cuidado com a ilusão de um artista gráfico. Sétimo axioma menor: Cuidado com a ilusão
de correlação e a ilusão de causalidade. Oitavo axioma secundário: Cuidado com a confusão do jogador. Conclusão: Não se deixe levar pela ilusão de ordem. Não há uma fórmula exata que sempre lhe dê benefícios. Sexto axioma: Mobilidade Evite deslizar as raízes. Eles captam seus movimentos. O
nono é um axioma menor: em uma operação que não funcionou, não fique atolado em sentimentos como lealdade ou brinquedo. Décimo axioma menor: Nunca hesite em deixar o negócio se algo mais atraente aparecer na sua frente. Conclusão: Não se deixe envolver em sentimentos em suas
especulações. Se você ver uma oportunidade melhor, corte as raízes e siga em frente. Sétimo axioma: A intuição só pode ser usada em um palpite que pode ser explicado. Décimo primeiro axioma secundário: nunca confunda adivinhação com esperança. Conclusão: Confie apenas em um palpite se
você for capaz de identificar algo que possa explicá-lo. Oitavo axioma: Religião e Ocultismo É improvável que entre os desenhos de Deus para o universo seja o que vai torná-lo rico. Décimo segundo axioma secundário: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Décimo terceiro
axioma secundário: Não há necessidade de banir a superstição. Podemos aproveitar enquanto ela souber o lugar dela. Conclusão: Mantenha o sobrenatural longe de sua especulação. Confie em você e no seu potencial. Nono axioma: Otimismo e pessimismo Otimismo significa esperança para o
melhor, mas confiança significa saber lidar com o pior. Nunca dê um passo fora apenas do otimismo. Conclusão: um bom especulador tem confiança, não otimismo. A confiança nasce do uso construtivo do pessimismo. Décimo axioma: Consenso Escapar opinião majoritária. Você deve estar errado.
Décimo quarto axioma secundário: nunca comece a especular moda. Muitas vezes, a melhor hora para comprar algo é quando ninguém quer. Conclusão: Antes de arriscar seu dinheiro, seguindo a opinião da maioria, pense e avalie por si mesmo se essa decisão é certa ou não. Décimo primeiro
Axioma: Teimosia Se não funcionou da primeira vez, esqueça. Décimo quinto Axioma menor: Nunca tente economizar um mau investimento fazendo um preço médio. Conclusão: Se suas especulações não derem o retorno desejado, não seja teimoso, desista. Outras boas características podem estar
ao seu redor sem ser notado. Décimo segundo axioma: o planejamento a longo prazo gera uma crença perigosa de que o futuro está sob controle. É importante nunca levar seus planos de longo prazo muito a sério, nem ninguém. Décimo sexto Axioma Menor: Escape investimento de longo prazo.
Conclusão: Não planeje investimentos de longo prazo. O mundo dos negócios está mudando a cada O único plano de longo prazo que um especulador precisa é ficar rico. Opiniões sobre o livro De acordo com o investidor Patrick Blackman, o livro Axioms of zurich serve como um batismo de quem
começa a trabalhar na bolsa de valores. Sempre que um iniciante aparece, todos são unânimes em recomendar axioma de leitura, diz ele. A recomendação não é em vão. No meu caso, aprendi a usá-los da maneira mais dolorosa, especialmente o axioma da Esperança. Perdi quase 60% do valor da
transação porque esperava que o papel voltasse ao preço que pagava. Ainda não decidi me estabelecer, mas já era tarde demais, explica Blackman. Desde então, o investidor tem usado essa regra quase religiosamente. Não me arrependo mais de sair da cirurgia quando percebo que o barco está
fazendo água. Este axioma prega que quando o barco começa a afundar, não reze. Jogue. Patrick Blackman não é o único que adota essa regra como uma filosofia ao decidir se deixará o aplicativo. O economista Stelio Campos também usa a máxima. Várias vezes usei o axioma da esperança. Não
adianta remar contra a corrente ou tentar enganar a si mesmo para acreditar que as coisas serão melhores. Isso é ainda mais verdade quando falamos de opções, admite. Para o analista da consultoria Lopes Filho e Associados Gustavo Freitas o livro oferece bons conselhos para o investidor de um
perfil muito ousado. Quando o autor recomenda, por exemplo, que o investidor evite a diversificação, a aposta é que o investidor tenha feito pesquisas sobre o ativo em questão, indicando uma forte oportunidade de crescimento. Nem todo mundo deve deixar de lado a ideia de apostar em diferentes
ações para minimizar o risco, diz. No entanto, o analista aponta a disciplina e o delineamento das metas para cada investidor como aspectos positivos do livro. Se você acha que a probabilidade de um máximo é de 20%, esta é a sua base, o limite para o qual os preços podem ir. Quando você chega
lá, é hora de lucrar, diz ele. Considerado uma boa fonte de conselhos, o livro é contraindicado para aqueles que sofrem de aversão ao alto risco. Não é bem assim que o Conservador está condenado à existência da pobreza. Gustavo Freitas lembra que em 2003 os conservadores não tinham do que
reclamar. Esses investidores ganharam muito com ações de dividendos mais tradicionais, diz ele. Referências - Gunther, Max (2006). Axiomas de Zurique. Registro : Gunther, Max (15 de julho de 2016). Axiomas de Zurique. S.l.: Bestseller e Tosetto, Jean (26 de junho de 2017). Axiomas de Zurique e
porque aqueles em Omaha são melhores. Suno Research. Consultas 8 de outubro de 2020 - Axiomas de Zurique. Clube de negociação. Consultas 8 de outubro de 2020: Axiomas de Zurique: o que deve saber. Notícias financeiras. 21 de julho de 2019. Consultas 8 de outubro de 2020 - Lições do livro
de Max Gunther Axiom. O melhor investimento. 12 de maio de 2020. Consulta em 8 de outubro de 2020 Veja também a análise técnica de Jesse Livermore análise fundamentalista do portal economia e negócios recebidos de os axiomas de zurique pdf. os axiomas de zurique resumo. os axiomas de
zurique pdf download. os axiomas de zurique livro. os axiomas de zurique pdf gratis. os axiomas de zurique audiobook. os axiomas de zurique pdf gratuito. os axiomas de zurique audiobook download
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