Independent Invest
Independent Mix
De uafhængige investeringsfonde

,,

Markedsrapport 1. halvår 2018

Det er enkelt for dig at investere i hele verden

Udnytter du det fulde familiepotentiale
Har du udnyttet alle mulighederne i Independent ”familien”?
Kontakt os gerne - så kan vi sammen finder den fordeling, der passer dig.

Akkumulerende - Udbytter geninvesteres automatisk
Independent Global Akk – Virksomheder globalt
DK0060781920
Independent Generations Akk – Virksomheder med familieejerskab
DK0060782068
World Wide Invest – Independent Mix
DK0060209336

Udbyttebetalende
Independent Global – Virksomheder globalt
DK0060549277
Independent Generations – Virksomheder med familieejerskab
DK0060549350
Independent Bond – Virksomhedsobligationer med kort løbetid
DK0060091908

Informationen skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af investeringsbeviser. Historiske kurser er ingen
garanti for den fremtidige udvikling, og forudsætninger for prognoser kan ændre sig. Vi tager forbehold for evt. fejl.

Velkommen som investor
Independent Invest

Idéerne bag Independent
Idégrundlaget er solide investeringer, selvstændighed, et enkelt koncept og gennemskuelige
priser, og det har det været siden starten i
2003.
En tredobling af investorernes formue – med
et afkast på over 230% efter omkostninger. I
alle år, på nær et år, bedre end eller på linie
med globale aktieindeks.
Formålet er at bevare formuens realværdi med et afkast. Vi gør det, der er bedst for
vores investorer og investerer naturligvis selv
sammen med dem.

Global investering
I Værdipapirfondene Independent Invest og Independent Mix opnår investor solide værdier
i globale aktieafdelinger og virksomhedsobligationer. Vi anbefaler de akkumulerende afdelinger, hvor udbytter automatisk reinvesteres.

Familievirksomhed
Tiedemann Independent A/S er familieejet i
to generationer. Organisationen er slank og

Primære profiler af vores investorer:
1. Lavere sikkerhed
Er der mere end 5 år til du skal bruge opsparingen
foreslår vi en fordeling med 50% i Independent
Global og 50% i Independent Generations.
2. Mellem sikkerhed
Ønsker du mellem sikkerhed, foreslår vi en fordeling
med 37,5% i Independent Global og 37,5% i Independent Generations og 25% i Independent Bond.
3. Højere sikkerhed
Ønsker du højere sikkerhed, foreslår vi en fordeling
med 25% i Independent Global og 25% i Independent Generations og 50% i Independent Bond.
Læs detaljer og udvikling på de næste sider

skabe langsigtede afkast og mindske risikoen
og er et godt supplement til det danske marked.

Value & Vækst - Tryghed & Afkast
Vi følger selv udviklingen i hver virksomhed
og afsøger markederne for de mest veldrevne
børsnoterede virksomheder - uanset aktieindeks. Virksomhedernes forretningsgrundlag
bygger på ordentlighed til gavn for investor og
samfundet.

teamet kompetent.
Med vores egen regnskabsanalyse skaber vi
rygraden i formueplacering.

Fremtiden - Værdien er i virksomheden
- ikke i aktiekursen

Tillid, ordentlighed, samt den personlige og

Vi holder fast i vores globale investeringsstrate-

direkte kontakt til investorerne, er afgørende

gi. Investering i solide virksomheder med

for os.

vækst i indtjening og kapital afspejler sig over

Independent formuerådgivning

tid i aktiekurserne, og skaber værdi.

Vi tilbyder også individuel formueforvaltning,
med udgangspunkt i tre profiler, der er tilpasset investors ønsker, efter risikoprofil, tidshorisont og til afkast.
Global spredning giver værdi i forhold til at

Henrik Tiedemann
Christian Tiedemann
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Fordeling
Lavere sikkerhed

1. Langsigtet
Lavere sikkerhed

Independent Generations Akk
50%

Independent Global Akk
50%

Er der mere end 5 år til du skal bruge opsparingen, foreslår vi en fordeling i sunde
virksomheder med 50% i Global Akk og

Historisk bedste og dårligste resultat

50% i Generations Akk.
1 mio. kr. investeret med denne fordeling

Maks
Min

primo 2012 er vokset til 1,7 mio. kr. i dag
og ventes over 10 år at vokse yderligere til

155%

121%

90%

90%

-47%

-47%

-45%

-33%

-24%

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

3,9 mio. kr.

55%

Bedste henholdsvis laveste realiserede resultat for fordelingen siden 1995 målt på markeder.
Kr.

Udvikling i formuen med 1 mio. kr. investeret
kr. 3,9 mio.

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2012
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Investeringsprofilen tilpasses individuelt, så de kommende
3 års udgifter sikres fra indtægt eller kontantbeholdning,
og investor undgår at realisere investeringer ugunstigt.

2016

2020

2024

2028

Realiseret udvikling ved investering i Independent Global og Independent Generations siden 2012.
Den forventede udvikling viser fordelingens udvikling med forventet afkast for Global og Generations 8%.

Fordeling
Mellem sikkerhed

2. Langsigtet
Mellem sikkerhed

Independent Generations Akk
37,5%

Independent Invest

Er der mere end 5 år til du skal bruge op-

Independent Global Akk
37,5%

Independent Bond
25%

sparingen og ønsker du mellem sikkerhed,
foreslår vi en fordeling i sunde virksomheder

Historisk bedste og dårligste resultat

med 37,5% i Global Akk, 37,5% i Genera-

Maks

tions Akk og 25% i Independent Bond.

Min

1 mio. kr. investeret med denne fordeling
primo 2012 er vokset til 1,7 mio. kr. i dag

121%

89%

68%

69%

-38%

-38%

-33%

-22%

-14%

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

og ventes over de næste 10 år at vokse til

43%

3,2 mio. kr.

Bedste henholdsvis laveste realiserede resultat for fordelingen siden 1995 målt på markeder.
Kr.

Udvikling i formuen med 1 mio. kr. investeret
kr. 3,2 mio.

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2012

Investeringsprofilen tilpasses individuelt, så de kommende
3 års udgifter sikres fra indtægt eller kontantbeholdning,
og investor undgår at realisere investeringer ugunstigt.

2016

2020

2024

2028

Realiserede udvikling ved investering i Independent Global, Generations og Bond siden
2012. Den forventede udvikling viser fordelingens udvikling med forventet afkast for Global
og Generations 8%, Bond 4%.
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Fordeling
Lavere sikkerhed

3. Langsigtet
Højere sikkerhed

Independent Global Akk
25%

Independent Generations Akk
25%

Er der mere end 5 år til du skal bruge op-

Independent Bond
50%

sparingen og ønsker du højere sikkerhed,
foreslår vi en fordeling i sunde virksomheder

Historisk bedste og dårligste resultat

med 25% i Global Akk, 25% i Generations

Maks

Akk og 50% i Independent Bond.

Min

1 mio. kr. investeret med denne fordeling
primo 2012 er vokset til 1,5 mio. kr. i dag

34%

og ventes over de næste 10 år at vokse til
2,7 mio. kr.

92%
50%

53%

69%

-29%

-28%

-22%

-15%

1 år

2 år

3 år

4 år

-7%
5 år

Bedste henholdsvis laveste realiserede resultat for fordelingen siden 1995 målt på markeder.
Kr.

Udvikling i formuen med 1 mio. kr. investeret
4.000.000

kr. 2,7 mio.

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2012
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Investeringsprofilen tilpasses individuelt, så de kommende
3 års udgifter sikres fra indtægt eller kontantbeholdning,
og investor undgår at realisere investeringer ugunstigt.

2016

2020

2024

2028

Realiseret udvikling ved investering i Independent Global, Generations og Bond siden
2012. Den forventede udvikling viser fordelingens udvikling med forventet afkast for Global
og Generations 8%, Bond 4%.

Det siger investorerne
om Independent

Independent Invest

“Lige fra starten synes jeg at værdigrundlaget som Independent Invest
baserer deres investeringer på var interessant”
Lasse Vinderslev, Charlottenlund
“For mig betyder formuerådgivning tre ting: gennemskuelighed,
uafhængighed og afkast”
Flemming Delfs, Hellerup
”Fornuften går også i arv. Vi værdsætter det sunde værdigrundlag”
Birgitte Rasmussen, Vejle
Se mere på independentinvest.dk/testimonials

5 års afkast i Independent
AFDELING
Global/Global Akk
Generations/Generations Akk
Bond
Mix

31.12.17

31.12.16

31.12.15

31.12.14

31.12.13

8,03%
10,21%
4,59%
7,48%

0,51%
3,52%
4,75%
-1,93%

13,71%
1,28%
5,49%

17,42%
3,56%
10,61%

19,66%
6,32%
7,51%
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Det forløbne halvår
Værdien udvikler sig i vores
virksomheder

reagerer naturligt på mulige økonomiske kon-

Virksomhederne har udviklet sig godt, både

aktiemarkeder har haft en positiv udvikling i

i omsætning, højere resultater og de har
bevaret deres høje soliditet og forrentning af
egenkapitalen. Det har afspejlet sig forsigtigt
i aktiekurserne.
I en global verden er vores fokus på udviklingen i vores virksomheder, fremfor at følge de mange politiske udmeldinger, der ofte
forvirrer dagligdagen med et væld af nyhedsstrømme.

Forholdet mellem USA og Kina
påvirker verden
Markedsforholdene har i første halvår 2018
været præget af politisk tumult primært gennem udtalelser og handlinger af USA’s 45.
præsident, som ”gør ven til fjende og fjende
til ven”. Han udfordrer den internationale
samhandel og søger at beskytte amerikansk
industri og virksomheder gennem nye toldbarrierer, især rettet mod Kina, der ikke respekterer intellektuelle rettigheder, og har
opbygget et stort handelsoverskud med USA
gennem mange år. Aktiemarkeder globalt
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sekvenser, og kun en håndfuld af verdens
halvåret, selvom der har været en fortsat positiv økonomisk udvikling i verden med USA
som drivkraft. Kina har dog fortsat en voksende og betydelig økonomi.

Positive resultater i vores globale
aktiefonde
Vores investeringsstrategi er fokuseret på
sunde virksomheder, en forsigtig tilgang, hvor
det er indhold og forretningsudvikling langsigtet, der tæller. Det giver værdi, spredning
og lavere risiko.
Renterne på europæiske virksomhedsobligationer, som Independent Bond investerer i, har i 1. halvår været svagt stigende og
markedslikviditeten blev markant forværret i
andet kvartal, påvirket af politisk uro. Det har
kortsigtet påvirket kursen negativt, men giver
mulighed for bedre reinvestering.
Afkastet i Independent Global blev 3,44
%, Independent Generations 2,23 %, Independent Bond -1,34 % og Independent Mix
1,63%. De to akkumulerende søsterfonde In-

dependent Global Akk og Independent Gene-

jævnligt optræder, fastholder vi vores stabile

rations Akk udviklede sig på linie med Global

investeringer i stærke og voksende kvalitets-

og Generations.

virksomheder.

Udviklingen er på niveau med forventnin-

Det betyder, at vi på de globale markeder

gerne ved årets start og vi forventer en positiv

søger efter de bedste virksomheder, der har

udvikling i resten af året for virksomhederne

bevist, at de kan navigere i skiftende politiske

i aktieafdelingerne og bedre vilkår for reinve-

klimaer.

stering af virksomhedsobligationer til højere
renter. Dollaren styrkes af højere renter, imod
uændret rente i EU. Det påvirker resultatet
positivt i vores globale aktieafdelinger.

Global vækst fortsætter i 2018
Forventningen er til fortsat global økonomisk
vækst, fortsat lave renter med mindre stigninger, god udvikling i virksomhederne, og

Europa har fokus på Brexit,
Tyskand og Italien

vi ser få investeringsalternativer til aktier og

Brexit kommer tættere på og Storbritannien

heder vil give udsving, men grundlæggende

har endnu ikke indgået aftale med EU om

er vi positive til udviklingen i virksomhederne i

vilkår for udtræden 29. marts 2019 og om et

vores porteføljer.

fortsat åbent marked. Det giver usikkerhed,
især til udviklingen i britisk økonomi. Tyskland
og Italien kæmper med fløjene i det politiske
landskab og det giver mindre handlekraft.

virksomhedsobligationer. Politiske begiven-

Bedste kur mod uro - Tænk langsigtet
Fald i aktiemarkederne tester investorens
vedholdenhed og strategi. Igen og igen har
tiden vist, at investering i sunde virksomheder

Stærke og voksende globale
virksomheder

giver det bedste resultat gennem årene, når

Vi er opmærksomme på de udfordringer

gange.

gensidige højere toldsatser kan give, men
ligesom ved andre politiske hændelser, der

Independent Invest

Independent Invest
Afkast efter
omkostninger

30.06

Independent Global
Start nov. 2003

3,4 % 236,9 %

Independent Generations
Start feb. 2016

2,2 %

15,6 %

-1,3 %

20,7 %

3,4 %

8,6 %

Independent Generations Akk 2,2 %
Start feb. 2017

8,4 %

Independent Bond
Start nov. 2012
Independent Global Akk
Start feb. 2017

Independent Mix
Start feb. 2010

1,6 %

Siden
start

61,6 %

man holder fast og fordeler købene over flere
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Independent Global
Independent Global Akk
I begge afdelinger får du
Førende virksomheder fordelt på11 lande på sektorer i 35 veldrevne virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtjening og
vækst, og hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte.

Porteføljen

Forventninger

Vi lægger vægt på at investere i gen-

Der er fortsat økonomisk pæn vækst i

både omsætning og indtjening i 2018,

nemskuelige virksomheder med ro-

verden drevet af Kina, Indien og USA.

underbygget af en global økonomisk

buste produkter og forretninger. Det

Vi forventer fort-sat, at virksomhed-

fremgang der er på niveau eller lidt hø-

større udvalg af virksomheder globalt

erne i porteføljen vil vise fremgang i

jere end 2017.

mindsker risikoen på sektorer, geografi og størrelse. Investeringen er tredoblet med 237% i afkast siden start
i nov 2003.
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Porteføljen
Independent Invest

Kr.

En milliard men-

Udvikling - Independent Global siden start

nesker er dagligt i kontakt med et produkt

70.000

+237 %

fra den amerikanske medicinalvirksomhed

60.000

Johnson & Johnson, der producerer alt fra

50.000

babypudder til avanceret hospitalsudstyr.

40.000
16%

Virksomheden blev startet af 3 brødre i

33%

30%

30.000

10%

20%

8%

20.000

17%

20% 17%

14%

0,5%

8%

3%

-4%

10.000
2004

2005

2006

2007

2008 2009 2010

2011

dere. Virksomheden har gennem en lang
årrække leveret stabil vækst og voksende

-41%
2003

1885 og beskæftiger 130.000 medarbej-

2012

2013

2014

2015 2016

2017 2018

Afkast inkl. geninvesteret udbytte

udbytter, og er stabiliserende i Global.
Andel af formue: 3,0%

Spanske Viscofan er

De 5 største aktier
Recordati
Microsoft
Lear
Humana
Hisamitsu Pharma.

verdens førende producent af indpakning-

Portefølje nøgletal
5,8%
4,9%
4,7%
4,6%
4,3%

Soliditet
EKF1 efter skat
Kurs/Indre værdi
P/E
1

Egenkapitalforrentning

47,8%
25,1%
5,2
22,0

spapir til kødprodukter som pølser. Virksomheden blev startet i 1975 og afsætter
sine produkter i mere end 100 lande, og
beskæftiger godt 4.500 medarbejdere.
Viscofan har evnet at skabe vækst og
eksponerer porteføljen mod væksten i
verden.
Andel af formue: 2,1%
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Independent Global
Independent Global Akk
FORDELING PÅ LANDE
Hong
Kong
Finland 1% 2%
Spanien 6%

UK
5%
Italien 9%

Canada 7 %
Tyskland 4%
Frankrig 0,5%
Schweiz
4,5%

Japan 10%

USA
51%

Ameri-

Kao er Japans

kanske

største

udbyder

Lear leverer komplette sædesystemer og

af produkter inden for personlig pleje og

elektriske systemer til bilindustrien. Virk-

rengøringsprodukter. Virksomheden sælg-

somheden blev startet i 1917 og arbejder

er sine produkter globalt, og har siden

sammen med alle de store bil-produ-

starten i 1887 udvidet forretningsområdet

center, og beskæftiger 165.000 medar-

med fremstilling af produkter inden for

bejdere.

sundhed, herunder højkvalitets bleer.

Andel af formue: 4,7%

Andel af formue: 2,3%

FORDELING PÅ SEKTORER
Kontant
3%
IT
23%

Fast ejendom
1%
Forbrug
cyklisk
23%

Indre værdi pr. andel
Udbetalt udbytte pr. andel
Periodens afkast efter omk. 6 md. (pct.)
Omkostningsprocent

Industri
6%

Sundhed
26%
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HOVED- OG NØGLETAL

Forbrug-stabile
18%

30.06.18

30.06.17

30.06.16

30.06.15

30.06.14

64.193
1.925
3,44
0,99

62.138
5.300
4,78
1,02

62.292
3.650
-2,68
1,05

68.097
500
14,07
0,94

53.643
500
4,71
0,99

Forventet afkast i Independent Global afdelingerne
Independent Invest

Independent Global har givet 8,7 % i afkast

Med et knap så optimistisk afkastniveau på 6

p.a. siden start i november 2003. Holdes dette

%, vil værdien stige til 6,0 mio. kr. Og med et

afkast vil værdien af en investering på 1 mio.

for aktier forventet lavt afkast på 3 %, vil vær-

kr. fra starten i 2003 stige til 7,7 mio. kr. i 2028.

dien stige til 4,5 mio. kr. frem til 2028.

mio. kr.

Udvikling Global af 1 mio. kr.

9

7,7 mio. kr.

8
7

6,0 mio. kr.

6

4,5 mio. kr.

5

3,4 mio. kr.

4
3
2
1

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

Justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger
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Independent Generations
Independent Generations Akk
I begge afdelinger får du
Globale investeringer i børsnoterede virksomheder, der bygger på familieværdier og ejere, der vurderes at påvirke værdiskabelse og udvikling. Det kan være store, mellemstore og mindre børsnoterede familievirksomheder.

Porteføljen

Forventninger

Independent Generations består af 37

Der er fortsat økonomisk pæn vækst i

omsætning og indtjening i 2018, un-

aktier i sunde virksomheder, hvor lang-

verden drevet af Kina, Indien og USA,

derbygget af en global økonomisk

sigtede aktionærer påvirker værdiska-

hvor også Europa er i bedring. Vi for-

fremgang der er lidt højere end 2017.

belse og udvikling.

venter fortsat, at virksomhederne i
porteføljen vil vise fremgang i både
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Porteføljen
Independent Invest

Familievirksomheder er værdiorienterede og præget af tidligere ejere
og stiftere, som har haft særlige tanker om virksomheden.

Med det verdenskendte

Kursudvikling i Independent Generations

Kr.

brand

Nivea er Beiersdorf producent og sælger produkter

32.000

inden for personlig pleje og medicinske engangsprodukter. Virksomheden er særdeles solid uden
nævneværdig gæld og en egenkapitalandel på mere

30.000

end 60%. Familien Herz er hovedaktionær i Beiersdorf
Andel af formue: 3,5%

28.000

26.000

01.02.16

01.08.16

01.02.17

01.08.17

Old Dominion Freight Line er et amer-

01.02.18

ikansk kontinentalt transportselskab,

De 5 største aktier
LVMH
Moncler
Usana Health
L’Oréal
Beiersdorf

der fortsat ledes af efterkommere af stifteren Earl

Portefølje nøgletal
5,0%
4,9%
4,7%
3,6%
3,5%

Soliditet
EKF1 efter skat
Kurs/Indre værdi
P/E
1

Egenkapitalforrentning

49,9%
20,8%
3,8
21,1

Congdon, der startede virksomheden i 1934 og
beskæftiger 20.000 medarbejdere. Virksomheden
vinder markedsandele, viser stigende omsætning og
indtjening og er gældfri.
Andel af formue: 1,7%
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Independent Generations
Independent Generations Akk
FORDELING PÅ LANDE
Mexico Chile
4%
2%
Hong Kong 2%
Polen 3%
Finland 3%

USA 21%

Frankrig
18%
Tyskland
15%

Japan 5%
Sverige 3%

Malaysia 5%
Spanien 3%
Schweiz 4% Australien Italien 9%
3%

Estée Lauder

Franske Rothschild & Co leverer invester-

er en af verdens ledende producenter og

ingsbanksydelser til institutioner, regeringer

udbydere af makeup, dufte samt hår- og

og private i hele verden.

hudpleje produkter. Virksomheden blev

beskæftiger 3.400 medarbejdere, kan føre

startet i 1946, og tredjegenerations fam-

sine rødder mere end 200 år tilbage, og

iliemedlemmer er i dag aktivt engageret i

kontrolleres fortsat af familien.

virksomheden. Som stifteren sagde ”Jeg

Andel af formue: 2,5%

drømte aldrig om succes, jeg arbejdede
for den”.
Andel af formue: 3,3%

FORDELING PÅ SEKTORER
Kontant
9%
IT 2%

Industri 11%

Råvarer
2%
Forbrugcyklisk
22%

Indre værdi pr. andel
Udbetalt udbytte pr. andel
Periodens afkast efter omk. 6 md. (pct.)
Omkostningsprocent

Sundhed
13%
Finans
4%
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HOVED- OG NØGLETAL

Forbrugstabile
37%

*Afkast fra 1. februar 5 md. (pct.)

30.06.18

30.06.17

30.06.16

30.844
1.025
2,23
0,97

30.265
2.975
6,8
1,01

30.912
1.475
2,8*
1,07

Porteføljen var fuldt omlagt til ny investeringsstrategi pr. 1. frebuar 2016

Virksomheden

Forventet afkast i Independent Generations afdelingerne
Independent Invest

Stiger Independent Generations 8,7 % p.a.

niveau på 6 %, vil værdien stige til 6,3 mio.

vil værdien af en investering på 3 mio. kr.

kr. Og med et for aktier forventet lavt afkast

ved starten i 2018 stige til 8,0 mio. kr. i

på 3%, vil værdien stige til 4,7 mio. kr. frem

2028. Med et knap så optimistisk afkast-

til 2028.

mio. kr.

Udvikling Generations af 3 mio. kr.
8,0 mio. kr.

8

6,3 mio. kr.
6

4,7 mio. kr.
4

2

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

Justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger
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Independent Bond
Hvad får du
Investerer primært i europæiske virksomhedsobligationer, med kort løbetid, udstedt af 31 sunde virksomheder. Hvert år
udbetales et kontantudbytte baseret på de renter vi modtager uafhængigt af kursen på papirerne.
Siden start i december 2012 har afde-

vi egen regnskabsanalyse for at vur-

fokuserer, har været svagt stigende,

lingen givet et samlet resultat på 21 %,

dere virksomhedernes evne til at hon-

og forventes på et fortsat relativt lavt

og har vist sin værdi for de mange in-

orere deres låneforpligtelser.

niveau, mens de er begyndt at stige i

vestorer, der ellers har haft vanskeligt
ved at få renter og fastholde købekraften af deres opsparing.

Vi forventer fortsat, at der optjenes
renter, så vi for 2018 kan udlodde

Porteføljen

et udbytte svarende til 1,5-2,0%.

Den gennemsnitlige forventede løbet-

Markedsrenterne i Europa, hvor Bond

id er 1,9 år, og intet papir har en forventet løbetid på mere end 4 ½ år.
Den begrænsede løbetid giver større
kursstabilitet, og der investeres ikke i
en rating lavere end BB- eller tilsvarende. Det vil sige Investment Grade og
de bedst ratede High Yield virksomhedsobligationer. Endvidere foretager

16

Forventninger 1,5 % - 2,0 %

USA. Resultatet påvirkes af kursudsving og af de renter, der kan opnås ved
reinvestering. Renten vil være påvirket af en stigning i inflation og af den
økonomiske udvikling i verden.

Porteføljen
Independent Invest
% p.a.
5

Udvikling i betalt udbytte i Independent Bond

De 5 største

4,4%

virksomhedsobligationer

4,1%

4

3,0%

3

Volksbank Wien 2,75%
Nykredit 2,75%
Orange 4,25%
Bayer 3%
EDF 4,25%

2,9%
2,5%

Forventet

1,75%

2
1
0

4,56%
4,23%
4,23%
4,20%
4,19%

Portefølje nøgletal
2013

2014

2015

2016

2017

Gns. år til udløb/kald
Gns. eff. rente

2018

2,0
2,7%

Udbytte pct.
10 årig Statsobligation

FORDELING PÅ
FORVENTET UDLØB

Udvikling i afkast kan ses på næste side

Udløb 4-5 år
12%
Udløb 0-2 år
49%

HOVED- OG NØGLETAL
Indre værdi pr. andel
Udbetalt udbytte pr. andel
Periodens afkast efter omk. 6 md. (pct.)
Omkostningsprocent

30.06.18

30.06.17

30.06.16

30.06.15

30.06.14

38.857
1.000
-1,34
0,48

39.761
1.150
2,96
0,47

38.713
1.200
2,01
0,48

39.309
1.650
1,64
0,53

40.178
1.700
3,26
0,60

Udløb 2-4 år
39%
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Independent Bond
Forventet afkast
Independent Bond har givet 3,4 % i resultat p.a.

Med et mere optimistisk resultat på 4,0%, vil vær-

siden start i december 2012. Hvis dette niveau

dien stige til 1,8 mio. kr. Og med et knap så opti-

forsætter i Independent Bond vil værdien af invest-

mistisk resultat på 1%, vil værdien stige til 1,3 mio.

eringen i 2028 stige til 1,7 mio. kr.

kr. frem til 2028.
Independent Bond er dit alternativ

Udvikling Bond af 1 mio. kr.

mio.

til ingen eller en meget lav rente i

2,0

1,8 mio. kr.

1,8

1,7 mio. kr.

1,6

teringshorisont er minimum 2-3 år,
således at udsving i kurserne kan
rette sig mod kurs 100 ved forven-

1,4

1,3 mio. kr.

tet udløb.
Er din investeringshorisont læn-

1,2

gere, kan du med fordel supplere

1

med de aktiebaserede afdelinger
Independent Global og Indepen-

0,8
2012

2014

2016

2018

2020

Justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger
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banken. Vi anbefaler, at din inves-

2022

2024

2026

dent Generations.

Vi holder fast i strategien, som vores
investorer også kan have fordel af at følge.

1
”Kortsigtet er aktiemarkederne udsat
for computergeneret spekulationer, der
medfører kursudsving”

3

Følg en overordnet strategi
En overordnet strategi sikrer, at din fordeling mellem aktier, obligationer og
kontanter afspejler dit personlige ønske

2

Independent Invest

Spred købstidspunktet for dine
langsigtede investeringer
For at reducere risikoen for at købe aktier på en top - køb ad flere gange spredt

til afkast og risiko, og hvornår du ønsk-

over 6-12 måneder.

er at anvende midlerne. Vær sikker på

Stiger markedet efter den første invest-

sund spredning, men undlad flere vær-

ering, vil du få glæde af din investering,

dipapirer end du kan overskue - indhent

og skulle det falde, er der mulighed for

eventuelt råd.

at supplere din investering på mere for-

Undgå for mange handler
Vær langsigtet og hold fast i gode investeringer. Banker og aviser er fyldte med
gode råd om køb og salg, der ikke al-

4

delagtige niveauer.

Invester globalt sammen med andre
Særligt for investering i udenlandske papirer er professionel formueforvaltning
fordelagtig fremfor investering i enkelt

tid er i investorernes interesse. Investér

aktier. Opnå systematisk afsøgning af

med ”rolig hånd”, og lad investering i

investeringsmuligheder i hele verden og

succesfulde

ikke de internationale virksomheder der

virksomheder

fortsætte

frem for at tage gevinster hjem. Aktier

skrives om i avisen.

køber man, holder fast i og justerer kun.

Desuden får du lave handels- og depotomkostninger, og tilbagesøgning af
udbytteskat.
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Independent Mix
Akkumulerende og velegnet til selskaber, virksomhedsskatteordninger og pension
Balancerer i Independents tre afdelinger med 75% aktier og 25% virksomhedsobligationer, spredt over 24 lande i ca.
100 virksomheder. Denne kombination har vi beregnet til meget lille mulighed for tab og et pænt afkast over 5 år, selv
såfremt man har købt på et højt niveau og kun en enkelt gang.
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Porteføljen
Kr.

Independent Invest

Udvikling i Independent Mix

1.700
1.500
1.300
1.100

19%

14%

8%

11%

8%

6%

900

2%

-2%
-12%

700
500
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

▶

Markedsrisiko for forskellige investeringer
Gearede produkter

Afkast

Afkast - risiko på aktivklasser

Frontier markeder

Independent anbefaler investorerne at

Solide aktier Independent Global

sprede selektivt, hvilket du opnår med

Independent Mix

Independent Mix.

Independent Generations

Virksomhedsobligationer Independent Bond
Realkreditobligationer
Statsobligationer
(DK)
Kontant
I Independent Invest investerer vi i solide virksomheder

Risiko

▶
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Independent Mix
Sammensætningen justeres løbende og

og 31, primært europæiske, virksomheds-

teføljer viser forretningsmæssig fremgang.

er målsat til 75% aktier og 25% virksom-

obligationer.

Kurserne på virksomhedernes aktier ventes

hedsobligationer. Vi har beregnet, at denne

Investeringerne giver således en bety-

at afspejle denne større værdiskabelse,

sammensætning giver en gunstig balance

delig spredning geografisk, på sektorer og

men vil også være påvirket af forventelige

mellem afkast og risiko for en investering

størrelse.

større markedsudsving i 2018. Obligations-

med middel risiko.

Porteføljen
Investeringen i Independent Invests tre

Med både aktier og virksomhedsobliga-

renterne i Europa er lave og forventes på et

tioner er porteføljen velegnet til at fastholde

lavt niveau. Vi forventer fortsat en positiv

realværdien med et afkast.

udvikling i 2018.

afdelinger, gør porteføljen solidt funderet

Forventninger

med 70 aktier i sunde virksomheder globalt

Virksomhederne i de underliggende por-

FORDELING PORTEFØLJE
Kontant
6%
Bond
23%

Global
34%

HOVED- OG NØGLETAL
Indre værdi pr. andel
Periodens afkast efter omk. 6 md. (pct.)
Omkostningsprocent

Generations
37%
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30.06.18

30.06.17

30.06.16

30.06.15

30.06.14

1.616
1,63
0,22

1.552
4,90
0,26

1.453
-3,69
0,15

1.533
7,19
0,24

1.335
3,23
0,44

Forventet afkast i Independent Mix
Independent Invest
Independent Mix har givet 5,9% i afkast

et forventet lavt afkast for en balanceret in-

p.a. siden start i februar 2010. Hvis Inde-

vestering i både aktier og virksomhedsobli-

pendent Mix holder dette afkast vil værdien

gationer på 4%, vil værdien stige til 2,4 mio.

af investeringen i 2028 stige til 2,9 mio. kr.

kr. frem til 2028.

Med et mere optimistisk afkastniveau på
8%, vil værdien stige til 3,4 mio. kr. Og med
mio. kr.

Independent Mix er skattemæssigt akkumulerende og der udloddes ikke udbytte.

Udvikling i investeringen

Den er derfor velegnet til at indgå i kapital-,

3,9

rate- og alderspension, virksomhedsskatte-

3,4

3,4 mio. kr. ordning og børneopsparing.

2,9

2,9 mio. kr.

2,4

2,4 mio. kr.

1,9
1,4
0,9
2010

2013

2016

2019

2022

2025

Justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger

23

Hvem er vi?

Fra venstre: Jørgen Ottosen, Klaus Serup, Peter Pagh
Smed, Christian Tiedemann og Henrik Tiedemann

Tiedemann Independent A/S er et familiee-

somhederne spredt på brancher, lande og

jet investeringsforvaltningsselskab, der står

størrelse. Det giver risikospredning og sik-

bag Independent Invest og Independent

kerhed. Vi investerer uafhængigt af indeks,

Mix. Vi bygger på mange års kompetence,

anvender ikke valutakursafdækning eller

ordentlighed, samt personlig kontakt, og vi

gearer dine investeringer.

er naturligvis selv investorer.

tiekursen, og derfor har vi vores egen regn-

ederne for de mest veldrevne og solide

skabsanalyse. Det fremmer den langsigtede

børsnoterede virksomheder, og søger virk-

værdiskabelse og giver tryghed.

somheder, der skaber velstand på lang sigt,
til fornuftige priser.
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Værdien ligger i virksomheden ikke i ak-

Vi er omhyggelige, når vi afsøger mark-

Sådan bliver du investor
Vores afdelinger er børsnoterede og kan al-

Hvilken værdi får du

tid købes og sælges gennem din netbank.

Vores strategi er uforandret og har leveret

Vi anbefaler, at køb af aktier spredes med

resultater. Siden start i 2003 er formuen tre-

nogle måneders mellemrum, da ingen kan

doblet – efter omkostninger.

forudsige prisen på aktier kortsigtet. Tal

Uanset hvilke afdelinger du vælger, er virk-

med os og få personlig rådgivning.

Personerne bag

er alle investorer i Independent Invest og Independent Mix
Independent Bestyrelsesmedlemmer
Personer der gennem mange år har
vist en solid og professionel indsats i
deres respektive erhvervskarrierer.

Henrik Tiedemann, Søllerød
Christian Tiedemann
Direktør og
porteføljeforvalter

Henrik Tiedemann

Jørgen Ottosen

Grundlægger og
porteføljeforvalter

Seniorformuerådgiver

Børge Nordgaard, København
Ebbe Bouman, Falling
Erik Neuberg Rasmussen, Vejle

Tiedemann Independent A/S
Henrik Fænøe
cand. polit.
Senior Advisor

Peter Pagh Smed

Klaus Serup

Partner
Investeringschef

HD(R), regnskab, økonomi,
administration og compliance

Vimmelskaftet 48
1161 København K
3315 6015
kontakt@tiedem.dk
independentinvest.dk

Independentinvest.dk

