
 

 

 

 
 
 

  
 

 
  

Nyhedsmail 5. juli 2016 
 

 

Kære Investor 
 

Resultat 1. halvår 

Investering i aktier i 1. halvår levede ikke op til forventningerne om et positivt 

resultat, som vi ellers har været forvent med de seneste år.  
 

De meget lave eller ingen renter, giver dog grundlag for positive forventninger 
til voksende forretninger i vores virksomheder og stigende aktiekurser. 
 

Vi minder os selv om, at  
 

Værdien ligger i virksomheden og ikke i aktiekursen 
 
Independent placerer sig fortsat godt i forhold til andre sammenlignelige 

fonde, også når der tages hensyn til den lave risiko vi har i vores afdelinger. 
 

Fald i aktiemarkeder tester naturligvis kortsigtet investorens vedholdenhed og 
strategi. Igen og igen har tiden vist, at investering i sunde virksomheder, 
giver det bedste resultat over tid, når man holder fast og alene tilpasser sine 

investeringer. Independent Generations har vist positivt resultat efter den 
blev omlagt 1. februar, men er i 1. halvår under indflydelse negativt inden 

omlægningen.    
 

Resultater i vores fonde 1. halvår 2016 

Independent Global -2,68% 
Independent Generations 2,81* siden 1. februar. 
Independent Bond 2,01% 

World Wide Invest -3,69% 
*) Independent Generations 1. jan – 30. juni –6,76% 

 

Afstemning skabte ingen afklaring 

Fremtiden mødes til alle tider med usikkerhed. Senest har det britiske valg 
om det europæiske samarbejde skabt politisk ustabilitet, det smitter af på 
finansmarkederne. Formelt har Storbritannien endnu ikke anmodet om at 

forlade EU, og landet har ikke en politisk ledelse. Den umiddelbare negative 
reaktion i aktiekurserne, er genvundet. Det er nu et stærkt pres på pundet, 

der står tilbage med et fald på 12% i år. 
 
Forholdet mellem Storbritannien og Europa er således uafklaret, og vil skabe 

usikkerhed om den økonomiske udvikling. Det er en ny situation, der vil 
udvikle sig, og som vi vil se resultaterne af de næste år.   

 
Virksomhederne tilpasser sig 

http://www.independentinvest.dk/


Væksten kan blive lavere, og virksomhederne bliver naturligt påvirket af et 

Brexit, men lige så naturligt vil ledelserne i virksomhederne tilpasse deres 
forretninger til ændrede markedsvilkår, og derigennem fortsat skabe værdi. 
 

Markedsrapport for 1. halvår med en mere detaljeret gennemgang af 
investeringerne udsendes 28. juli 2016. 

 
 
Vi holder fast i vores investeringer og søger at gøre det, der er bedst for vores 

investorer. Kontakt os gerne. 

  

Venlige hilsener og fortsat god sommer. 

 

Henrik Tiedemann Christian Tiedemann 

Tlf. 33 15 60 15 

 

Du kan også følge Independent på LinkedIn her 
 

 
 

 
Du modtager denne e-mail fordi du står på Independents mailingliste. Såfremt du ikke længere 

ønsker det, så afmeld her. 
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