Globale penger
Sprak:

Bokmål

Kategori:

Økonomi og ledelse

Forlag:

Gyldendal Norsk Forlag

ISBN/EAN:

9788205329249

Utgivelsesar:

2004

Forfatter:

Arne Jon Isachsenog Geir
Bjønnes Høidal

Antall sider:

204

Globale penger.pdf
Globale penger.epub

Valutakurser og renter inflasjon og arbeidsledighet spot- og terminmarkeder forventninger og atferd .
hvordan henger alt sammen? Boken Globale penger gir en intuitiv, men samtidig stringent fremstilling der
praktiske eksempler belyser de ulike mekanismene. Helt nytt er diskusjonen om hvordan handelen i
valutamarkedet, der meglerne har en sentral posisjon, påvirker prisdannelsen.
Ved å integrere teori om makrovariable med innsikt i mikrostrukturen i valutamarkedet, får leseren et innblikk
i hvordan ulik informasjon slår ut på valutakurs og renter.
Nyhetsbrev fra Smarte Penger: Få siste ukes nyttigste artikler og tester. Dine Penger+ er digitalutgaven av
Norges største magasin om privatøkonomi. Vi gir deg gode økonomiske råd om skatt, bolig,
forbrukerrettigheter, sparing og pensjon. Tjen penger på nett. Her finner du metoder som vil hjelpe deg å tjene
penger på nett i 2017. Det finnes mange forskjellige måter du kan tjene penger på nett, men. Det bygges ut
store mengder sol- og vindkraft i Norden. Innen 2040 kan hele 22 prosent av Nordens kraftproduksjon komme
fra sol og vind, ifølge Christian. Dine Penger eies og drives av E24 Dine Penger AS.
E24 Dine Penger AS, Akersgaten 55, Oslo. Organisasjonsnummer: 989 517 627 Sammenlign norske
Mastercard Finn Beste Mastercard til ditt bruk Spar tusener pr år på å bruke riktig kort Les mer og få gode

kredittkort tips her. Rekordmange organisasjoner vil rydde strender og redusere forsøplingen av havet.
Miljødirektoratet har nå fordelt 35 millionene kroner i tilskudd til. 28/09/2016 Caritas Norge deltok på det
femte Økumeniske Fredsforumet for Kirkeledere på Filippinene som ble arrangert fra 20-22. september. Det
ble et historisk. USA trekker seg fra den globale klimaavtalen og forskere verden over advarer mot
konsekvensene. Men noen mener president Donald Trump kan gjøre mindre skade når han. Gjennomgang om
hvordan den globale oppvarmingen er til nå, hvordan den vil utvikle seg og hva vi kan og må gjøre for å
begrense utfallet.

