
 

 
 

 
 
 

Nyhedsmail 30. juni 2015 
 

 
Kære Investor og andre interesserede 

 

Flere spørgsmål fra vores investorer er i den seneste tid gået igen. Først de 

korte svar, og efterfølgende uddybninger. 

 

Har første halvår udviklet sig bedre end forventet? Svaret er ja, er det 

tilfredsstillende? Ja. Kan aktiekurserne falde? Ja. Fortsætter væksten og 

indtjeningen i virksomhederne? Svaret er også ja. Vil renterne stige? Ja men 

mindre end mange tror. Er der vækst i verden? Ja. I USA og i mange lande 

vokser også beskæftigelsen. 

 

Tilfredsstillende udvikling i første halvår 

Resultat i vores afdelinger er alle tilfredsstillende med  

Independent Global 13,97 % 

Independent New Global 2,38 % 

Independent Bond 1,60 % 

World Wide Invest 6,88 %. 

 

Forventningerne mere end indfriet 

I starten af 2015 ventede vi, at virksomhederne i Independent Global og 

Independent New Global ville levere fremgang i omsætning og indtjening. Det 

har de levet op til. 

 

Kursen på begge vores aktieafdelinger er højere end ved årets start, og 

særligt Independent Global har udviklet sig bedre, end vi havde forventet. Vi 

venter højere kurser ved udgangen af 2015 for både Independent Global og 

Independent New Global. 

 

Independent Bond – resultat i top 

Independent Bond – med virksomhedsobligationer har høj sikkerhed og 

stabilitet med kort løbetid. Det har betydet, at resultatet i 2015 har været 

modstandsdygtigt over for de seneste måneders renteudsving, og resultatet 

er det bedste blandt sammenlignelige. 

 

Vi venter uændret, at Independent Bond vil optjene renter, der giver 

mulighed for et udbytte for 2015 svarende til 3%. Med Europa fortsat i 

slæbesporet, vil relativt lave renter præge de kommende år.  

 

Værdien er i virksomheden 

Det er ikke så let at spå – specielt om fremtiden, og ingen havde forudset 

stigningerne der har været i 1. halvår. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at 

aktiekurserne falder, men den positive udvikling i virksomhederne betyder, at 

vi uændret anser aktier i solide virksomheder, som den bedste mulighed for at 

fastholde købekraften og få et afkast. Det seneste fald er et godt tidspunkt at 

http://www.independentinvest.dk/


øge investeringen. 

 

Værdien er i virksomheden - ikke i aktiekursen 

 

Sammenligner vi med samme tid sidste år, har de fleste betydende lande, 

større økonomiske vækst og lavere arbejdsløshed – På trods af de indimellem 

negative spådomme i dagspressen, er der fortsat mulighed for at investere i 

lande med vækst. Særligt i USA. 

 

Aktiekurser stiger forskelligt   

Mens aktier i virksomheder i de udviklede økonomier i 1. halvår er steget 

markant, har udviklingen på de nyere markeder været mere behersket. 

 

Styrkelsen af den amerikanske dollar og udsigten til lidt højere renter i Europa 

har, sammen med profithjemtagning i Kina, betydet salg af aktier og 

obligationer på de nyere markeder, hvilket også har sat valutaerne der under 

pres. Dette præger resultatet i Independent New Global, hvor vi kun har en 

mindre del investeret i Kina. 

 

Væksten i verden vil de kommende mange år være dommineret af 

befolkningsvækst og stigende velstand. Grækenland er en kilde til kortsigtet 

politisk- og markedsmæssigusikkerhed, men problemerne ses grundlæggende 

at være græske og långivernes. 

 

Vi tilpasser din formue i World Wide Invest 

Med World Wide Invest tilpasses fordelingen mellem 75 % aktier og 25% 

obligationer løbende. Du opnår dermed en god fordeling mellem aktier og 

obligationer. Det giver større sikkerhed, og resultat i 1. halvår er 

tilfredsstillende. 

 

Sæt Års- og investormøde i din kalender 

I år holder vi Årsmøde på ARoS i Aarhus onsdag 28. oktober 2015 og i 

Operaen i København lørdag 30. januar 2016. Vi indbyder endvidere til 

investormøde på Koldinghus tirsdag 15. september 2015. Invitationer hertil 

sendes til vores investorer efter sommeren. 

 

Udbred gerne kendskab til Independent 

Findes der i din omgangskreds personer, der kan få glæde af Independent, 

værdsætter vi om du videresender denne nyhedsmail. Det skulle selvfølgelig 

også glæde os at drøfte investeringer med både vores nuværende og 

potentielle investorer. 

 

Markedsrapport for 1. halvår 2015, med gennemgang af halvårets resultater, 

udsendes på sædvanlig måde 20. august.  

 

Venlige hilsener med ønsket om en god sommer 

 

Christian Tiedemann Henrik Tiedemann 

Tlf. 33 15 60 15 

 

 


