Bäste Läsare

Det här är andra delen i en ny artikelserie från InzideInfo.
Här hittar du första delen i denna artikelserie:
http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-16.pdf
Första delen handlade om hur DU som läsare skulle använda ”en påse med pengar” idag
2018 för att få dina pengar att växa. En fiktiv summa på 100 000 kronor, hur får man dessa
pengar att öka i värde?
Vill börja med att tacka alla som skickat in sina svar och tankar kring detta, helt klart var
detta ett ämne som engagerat våra läsare.
Mer om våra läsares svar kring detta kommer vi berätta längre fram i denna artikelserie.
Idag ska vi titta på ett väldigt viktigt ämne kring det här som har med möjliga inkomstkällor
att göra, nämligen bedömningen kring risk och möjligheter.

>>> ”Risk v/s Möjlighet”

Inkomstmöjligheter handlar väldigt mycket om att kunna bedöma risken jämfört med
möjligheten till framgång.
Det går aldrig att undvika, ju större inkomstmöjlighet desto större risk.
När möjligheterna om att kunna tjäna stort skruvas upp, då ökar också risken med
automatik.
Men risken går också att begränsa om vi satsar mindre pengar i områden där det finns stora
inkomstmöjligheter. Vi kan också agera smart genom att ”säkra upp” tidiga vinster och
använda vinstpengar för våra vidare satsningar.
Sedan är det alltid viktigt att vi spider ut våra risker, att vi inte satsar allt på ett kort.
”All in-lösningar” brukar sällan vara speciellt framgångsrika.
Intressant fakta i detta sammanhang är hur vi hanterar köp av lotter, exempelvis Triss och
Lotto. Här finns möjligheten att tjäna väldigt mycket pengar, med en liten insats.
Men samtidigt vet alla möjligheten att vinna på denna typ av spel är extremt liten. Samtidigt
spelar vi ändå. Marknadsföringen gällande exempelvis ”Triss-lotter” har etsat sig fast i vårt

medvetande ”Plötsligt händer det”. Detta budskap talar direkt till våra känslor med tre
effektiva ord!
Det handlar i detta fall om att vi INTE gör någon speciell vinst/risk bedömningen i detta fall.
Vi tar helt enkelt bara en chans, vi är fullt medvetna om att vi med denna chansning troligtvis
inte kommer få någon som helst utdelning på vårt satsade kapital.
Det här ingen satsning vi oroar oss för om hur det ska gå, för vi är alla fullt medvetna om att
det enbart handlar om en chansning, om ha tur. Inget annat.
Därför är det inte heller någon som anklagar Staten eller någon annan för att marknadsföra
denna typ av spel, vi är alla helt fullt medvetna om riskerna i jämförelse med
inkomstmöjligheter i detta fall. Därför satsar de flesta av oss heller inte några större pengar
på detta.
Men hur ser det då ut gällande aktier/fonder?
Det svenska folket har matats med massor av information om att vi bör satsa på
aktier/fonder.
Banker, finansbolag och välkända affärstidningar erbjuder löpande sina bästa tips gällande
vilka aktier/fonder som vi ska satsa på. Här är de allra flesta idag medvetna om att riskerna
ökar då det krävs mer satsat kapital om vi ska förvänta oss en god avkastning på de pengar vi
satsar inom aktier/fonder.
De flesta är helt komfortabla med dessa risker då detta är något som rekommenderas av
våra banker, Staten och erkända affärstidningar. Därför är det också väldigt många personer
i Sverige som också satsar sina intjänade pengar inom just detta område. Historiskt sätt en
rätt trygg investering, med sina upp och nergångar. Ett rimligt bra börsår bör kunna ge cirka
+5-15% på satsat kapital.
När vi öppnar upp för de som inkomstkällor som finns idag på nätet så ökar riskerna. Men
det behöver inte var så. Det handlar väldigt mycket om att välja RÄTT koncept att arbeta
med, koncept som både passar ens plånbok och mentalitet.
Allt för många som tittar på olika inkomstmöjligheter som erbjuds idag på nätet fastnar på
de så kallade ”passiva inkomstmöjligheterna”, andra på upphajpade MLM-koncept. Många
gånger till och med en kombination av MLM och passiva inkomstmöjligheter.
Det vill säga du kan tjäna pengar passivt på din investering, men du kan tjäna betydligt mer
om du kan rekrytera andra medlemmar till aktuellt affärskoncept.
De flesta är idag inte intresserade av att behöva sälja in ett affärskoncept till vänner och
bekanta. Därför väljer de allra flesta enbart den passiva delen av aktuellt affärskoncept.
Satsa XXXX antalet kronor och tjäna X% per dag, helt passivt. Låter bra för många, men
tyvärr fungerar det allt för sällan. Det må fungera några månader, till och med något år men
aldrig i längden. Här måste vi alla vara mer realistiska och kritiska i våra bedömningar innan
vi satsar pengar i ett passivt inkomstkoncept.
Det bästa är givet att diversifiera sina satsningar inom olika områden. Att försöka tjäna
pengar på affärer/investeringar osv innebär alltid ett risktagande – det går aldrig att komma
ifrån. Är du inte beredd att ta några som helst risker, då är det där bankkontot med nollränta
som gäller. Inget roligt alls…

Det handlar om att satsa pengar som vi är komfortabla med att satsa och det gäller att
sprida sina risker.
Nästa vecka fortsätter vi den här artikelserien.
Trevlig Helg!

Team InzideInfo/DLC

