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Tilmelding

1. Gå ind på nykreditinvest.dk/tilmeld
2. Vælg en dag og tilmeld dig

Program
Kl. 15.45 Kaffe og registrering
Kl. 16.10 Formøde 1
Kl. 17.00 Formøde 2
Kl. 17.30  Kaffe og registrering  

(uden formødedeltagelse)
Kl. 18.00   Velkomst v/regionsdirektør 

Dine investeringer  
v/Nykredit Invest

 Informationens magt 
 v/Vincent F. Hendricks
Kl. 19.45 Afrunding og buffet
Kl. 20.30 Tak for i aften
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Vincent F. Hendricks

Kan det blive ved med at stige?  
Nykredit Invest Konference 2017

Det har været et godt år på investeringsmarkederne, og investorerne sidder 
tilbage med pæne afkast. Men hvor længe kan det fortsætte? Det nuværende 
opsving på aktiemarkedet har varet længere end stort set alle tidligere opsving 
i historien, og aktier ser på mange måder dyre ud. Er en ny boble ved at blive 
pustet op, eller har vi én allerede, som blot venter på at blive sprængt?
 
Diskussion om bobler med Vincent F. Hendricks
Vincent F. Hendricks, professor i filosofi, leder af Center for Information og 
Boblestudier og forfatter til bogen ’Spræng Boblen’ m.fl. lægger op til en diskus-
sion om bobler i samfundet generelt. Kan det lade sig gøre at spotte en boble  
før den sprænger, hvordan skelner vi mellem god og dårlig information, og hvad 
er det egentlig, der sker, når al information peger i én retning og fører til bobler 
og overophedning?

Nykredits strateger og forvaltere følger op med betragtninger om finansmarked-
erne lige nu og giver deres bud på, hvad det alt sammen betyder for dig og dine 
investeringer.

Faglige formøder
Forud for konferencen kan du gå i dybden med investeringstemaer ved at 
tilmelde dig to ud af følgende tre formøder:
• Globale aktier
• Danske aktier
• Dine investeringer i et helhedsperspektiv

Tilmelding
Vi afholder konferencer fem steder i landet. Se hvor, læs mere om formøderne 
og tilmeld dig på Nykreditinvest.dk/tilmeld, hvor du også kan tilmelde din 
nabo, kollega eller en helt tredje med interesse for investering.  

Venlig hilsen
Nykredit Invest

Nykredit Invest
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

https://www.nykreditinvest.dk/
https://www.nykreditinvest.dk/nyhedsoverblik/arrangementer/2017/nykredit-invest-konference/

