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Kära läsare, vi kan äntligen presentera MyAdvice!

PPM-doktorn har länge varit en tacksam plattform för att få fördjupad kunskap inom

privatekonomi och inspiration till sparande. Framledes kommer vi driva MyAdvice

med samma målsättning.

Vår mission är att inspirera till hållbart sparande och förenkla handel i värdepapper.

Alla tjänster är kostnadsfria och vänder sig till dig oavsett erfarenhet eller ålder.

Nedan presenterar vi våra nya tjänster!

Vi tar tacksamt emot synpunkter på vad som uppskattas eller kan förbättras.

 

Tycker du sidan är bra, tipsa gärna en kompis!

Spara lugnt,
Douglas, MyAdvice

Våra tjänster

Fondportföljer

Vår tolkning av marknadens bästa

fondportföljer.

Läs mer här

Top 10

Vi publicerar betygsättningar av enskilda

förvaltare och deras främsta innehav.

Lär mer här

Fondrating

Oberoende och djupgående analys av

enskilda fonder och deras förvaltare.

Läs mer här

Top 10 Sverige

Läs våra kommentarer om Top 10 Sverige

och förändringar under oktober.

Läs artikeln här

Månadskommentar
Klassisk oktoberbotten!

Allt går just nu helt enligt säsongsmönstret och vi 5ck i mitten av månaden en klassisk
oktoberbotten på OMXS30. Andra hälften av månaden 5ck börsen återigen ny fart och
nästan hela rekylen återhämtades i slutet av månaden som dock avslutades med lite
osäkerhet igen.

Vi är nu även mitt inne i en hektisk rapportperiod. Överlag så har många bolag fortsatt att
överraska positivt även om det såklart 5nns det omvända. Värt att notera är även att
storbolagen har haft ett bra år medan små teknikbolag haft det kämpigare. Vi får inte
glömma att dessa bolag hade ett fantastiskt 2020 så det är rimligt med lite återhämtning
och kraftsamling inför fortsatt uppgång. Läge att switcha till småbolag nu då kanske.

Detta bådar gott för fortsatta uppgångar.

Läs även  

Fondrating 
Kvartalspublikation Hedgefonder Q3 2021.

Läs artikeln här.
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