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Trend en ccli
Oud-Roeco etuurlid Jaap van Duijn ekijkt de financiële markten
met de lik van een kenner en ook met de rede lik van de
hitoriche tudie. Om intereante eleggingcategorieën te
analeren grijpt Van Duijn graag terug op hitoriche trend en ccli
in de financiële markten en in de algemene economie. Zo laat de
Kondratieff Cclu - de lange golfeweging in de economie - zien dat
we ijna aan het einde zijn van de opgaande lijn in de vijfde cclu.
Het i maar dat u het weet. Tegelijkertijd geeft dit hitorich
perpectief de ‘relativiteit’ van de huidige kredietcrii aan. peciale
aandacht krijgen de emerging market China en India waar volgen
Van Duijn de nodige kanen liggen voor elegger de komende jaren.
en helder en toegankelijk gechreven oek over de relatie tuen
eur en economie.

Trend en ccli - Waar liggen de kanen voor de elegger?, Jaap van Duijn,
alan, IN 978 90 5018 939 2
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De prooi
De pliting en verkoop van AN AMRO zal nog jaren een prachtige
cae tud in ondernemingetuur zijn. Jeroen mit echrijft in
onthullende en meelepende tijl de gechiedeni van AN AMRO
vanaf de fuie tuen de trote AN en de nelle jongen van AMRO
in 1990, tot de verkoop in 2007 aan Forti, R en antander. Meer
en meer wordt het een verhaal over Rijkman Groenink; de
etuurvoorzitter die te lang twijfelde over de uit te zetten trategie,
financiële markten niet kon overtuigen en zijn eigen raad van
etuur nooit op één lijn wit te krijgen. Alle zakelijke en
peroonlijke perikelen tuen AN AMRO, haar etuur en
commiarien, concurrerende anken, toezichthouder en politieke
hoofdrolpeler worden in goed gekozen hoofdtuktitel in geuren
en kleuren uit de doeken gedaan. Incluief een afluitend hoofdtuk
waarin de nationaliatie in oktoer 2008 wordt echreven. en
mut read.

De prooi - linde trot reekt AN AMRO, Jeroen mit, Prometheu,
IN 978 90 446 1312 4

Frontier in Penion Finance
én van de amitieuze doeltellingen met etrekking tot het
Nederlande financiële landchap i om toonaangevend in kenni
van penioenen, -eheer en -telel te worden. Teven dient de in
Nederland aanwezige kenni geruikt te worden om in het
veranderende penioenlandchap de penioenvoorzieningen van
een nieuw en duurzaam fundament te voorzien. In deze ngeltalige
pulicatie worden door divere innen- en uitenlande
dekundigen ijdragen geleverd aan een herinrichting van
penioenvoorzieningen. De ijdragen raken ook de intitutionele en
toezichthoudende dimenie van penioenen, en zijn de chriftelijke
weergaven van een internationale conferentie in maart 2007 door
onder andere de DN en Netpar. Geen gemakkelijke kot, maar
gedegen en gedetailleerd opgezet.

Frontier in Penion Finance, D. roeder, . ijffinger, A. Houen
(redactie), dward lgar Pulihing, IN 978 1 84720 660 2
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