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Kære Investor og andre interesserede 

 
Begyndelsen af 2015 har udviklet sig usædvanligt positivt for verdens 

aktiemarkeder, og for Independent Invest og World Wide Invest. Det glæder 
os. 
 

 

Der har været mange forudsigelser 
om, at det ville være meget usikkert 

i 2015 og vise negative markeder. 
Det modsatte har været tilfældet. 

Forudsigelser er ikke nemme eller 
sikre. Vi holder fast i solide 
virksomheder. 

 

 

Udvikling 2015 

Independent Global 
Independent New Global 

Independent Bond 
World Wide Invest 

 

 
17,2 % 
9,0 % 

3,0 % 
10,8 % 

 

Spred tidspunkt for køb af aktier  

Vi holder ligeledes fast ved anbefalingen om, at der købes flere gange med 
nogle måneders mellemrum, når der investeres hos os. Det gør vi selvom, 
den, der alene købte i januar 2015 i år har et bedre resultat, kortsigtet.  

 
Under alle omstændigheder har den investor, der holder fast i strategien om 

at dele, mindsket sin risiko ved at købe over flere gange. 
 
Med den lave rente og inflation vil et lavere afkast på aktier, end vi har set 

den seneste tid også være tilfredsstillende. 
 

Værdien ligger i Virksomheden og ikke i aktiekursen  
Vi forventer, at aktier i sunde virksomheder har en styrke, der vil vise sig i 
aktiekursen. Derfor er det vigtigt for aktieinvestoren at holde fast og 

eventuelt fortsat supplere sine aktieinvesteringer.  
 

Der er for os at se, ikke attraktive alternativer til investering i aktier i sunde 
virksomheder globalt - uden at øge risikoen. 
 

Er aktier for dyre 
Virksomhederne i Independent Global handles til en gennemsnitlig P/E - 

prisen for en krones indtjening – på 16 og Independent New Global på 15. Det 
er markant under niveauet for eksempelvis danske aktier, hvor 
virksomhederne i OMXC20 indekset handles til en gennemsnitlig P/E på mere 

end 30. 
 

For den halve P/E opnår du med Independent Global og Independent New 
Global investering i en portefølje af globale solide virksomheder i fremgang. 

http://www.independentinvest.dk/


 
Vil renterne fortsat være på et lavt niveau 
Vi tror ikke, at højere renter som i 70’er til 90’erne, kan være på vej tilbage. 

Det er der ingen grund til at forvente i historisk perspektiv, med den globale 
konkurrence og en svagere økonomisk vækst.  

 
Tiltag i USA for 3 år siden, skabte finanspolitiske lettelser med nul renter. Det 
viser nu effekt med fremgang i beskæftigelsen og vækst, uden at renterne 

endnu er steget. Tilsvarende er Den Europæiske Centralbank i foråret begyndt 
på samme program som i USA, for at skabe økonomisk vækst. Også derfor 

ser det ud til, at renteniveauerne forbliver lave. 
 
Independent Bond giver rente af din opsparing 

Det glæder os også, at vores investorer har fået værdi med virksomheds-
obligationer i Independent Bond, der giver mulighed for et afkast af den del af 

opsparingen, der skal placeres mere forsigtigt end aktier.  
 
For 2015 er det forventningen, at Independent Bond optjener renter, der 

giver mulighed for et udbytte svarende til 3%. 
 

Dine pensioner kan forbedres  
For flere investorer har vi synliggjort og peget på muligheder for forbedring og 

forenkling af deres pensionsopsparing. Såsom skal garantirenter fastholdes, 
eller er det muligt at opnå et bedre afkast? Kan der spares og forenkles ved 
sammenlægning til færre aftaler?  

 
Kontakt os gerne, så ser vi på dine muligheder, og kommer med uafhængige 

forslag til forbedringer. 
 
Venlige hilsener 

 
 

Christian Tiedemann Henrik Tiedemann 
Tlf. 33 15 60 15 

 


