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Der kommer i dag mange modsat rettede meninger og anbefalinger frem om 

investeringer. Vi finder derfor anledning til at dele vores mening. 
Vi holder fast i vores strategi, der har vist sin styrke, også under vanskeligere 

økonomiske forhold. Tiden har vist, at aktier i solide virksomheder i vækst 
giver det bedste langsigtede afkast. 
 

Forvent større udsving i kurser 

Vi har i år set aktiemarkeder med betydelige udsving. Forårsaget af 
økonomiske usikkerheder, men sikkert også på grund af ganske betydelige 

spekulationer og computergeneret handel samt spekulationer ved at ”shorte” 
forskellige selskabers aktier. Man mener, at kun 1/3 del af handlen på 
børserne i dag er investeringsdrevet. Derfor må vi i fremtiden forvente større 

daglige udsving i aktiekurserne.  
 

Mange meninger om fremtiden 

Analytikere mener, at man med faldet i år skal øge sin andel af aktier, mens 
andre analytikere mener, ud fra bl.a. tekniske analyser, at man skal mindske 
sin aktieandel. Sådan har meningerne altid været forskellige, men vi må 

indstille os på, at strømmen af nyheder og meninger blot øges i fremtiden. Vi 
kender ikke dem, der kan spå rigtigt, men kender dem der lever af, at 

kunderne køber og sælger aktier oftest muligt.  
 
Hvad præger økonomien de næste måneder 

Olieprisen, dollaren og renten er i fokus. Man oplever, at der er en valutakrig i 

gang for at skabe vækst - Europa sænkede renten og USA hævede renten. 
Det svækker Euroen og styrker dollaren. Der er mange tiltag på begge sider 

af Atlanten samt i Japan for at skabe vækst.  
 

Vi er overbevist om, at de virksomheder vi har investeret i, forholder sig til 
faldet i olieprisen og indretter deres forretning efter det. Hvorledes prisen 
udvikler sig ved ingen, men en lav oliepris holder investeringer tilbage, men 

burde til gengæld skabe mulighed for et større forbrug. 
 

I Europa har vi ikke blot økonomiske udfordringer, men også større politisk og 
kulturelle forhold, der mindsker harmonien. BREXIT afstemningen i England i 
slutningen af juni måned giver usikkerhed ikke blot i England, men for EU's 

fremtid. Det kan øge udsving i aktiekurser jo tættere vi komme til 
afstemningstidspunktet. 

 
Globale porteføljer 

Der er altid perioder med usikkerhed. Værdien er i virksomheden, og kursen 

viser sig at rette sig igen i velkapitaliserede virksomheder. 
 

http://www.independentinvest.dk/


 
Kursudvikling i Independent Global siden start i 2003. 

 
Vi kan investere frit 

Vi er ikke bundet af andre interesser, og kan derfor investere frit. For os er 

aktier en virksomhed vi køber, og kun justerer, når forudsætningerne ændrer 
sig, eller der kommer en bedre mulighed.  

 
Halvdelen af 25 mio. kroner blev geninvesteret 

Det er meget værdsat, at vores investorer viste os tillid og i stor stil 

geninvesterede udbyttet, som udbetaltes i slutningen af februar måned. 

 

De bedste ønsker for en god påske. 

 

Venlige hilsener 

 

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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