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God udvikling i 1. halvår
Første halvår er snart gået, og de
seneste måneders positive
udvikling er slået igennem i vores
virksomheders aktiekurser. Det
har betydet pæne og
tilfredsstillende resultater for
aktieafdelingerne, der domineres
af virksomheder indenfor forbrug,
sundhed og IT.

Independent Global og Akk +4,8%
Independent Generations og Akk +3,4%
Independent Bond -0,9%
Independent Mix +2,7%
Independent Bond
Renterne på europæiske virksomhedsobligationer, som Bond investerer i, har i
1. halvår været svagt stigende. Det har kortsigtet påvirket kursen. Den korte
forventede løbetid for Independent Bond, gør afdelingen modstandsdygtig
over for rentestigninger, og har sikret en begrænset kurspåvirkning. De
stigende renter giver til gengæld mulighed for reinvestering til højere rente. Vi
forventer fortsat, at der optjenes renter, så vi for 2018 kan udlodde et udbytte
svarende til 1,5-2,0%.
Handel- og toldbarrier ændrer
ikke vores investeringsstrategi
Den amerikanske præsident har
indledt en Trade war med
omverdenen. Indtil videre er
konsekvenserne af toldsatserne
minimale i forhold til størrelsen af
verdenshandlen, men de er kilde
til gengældelse og usikkerhed på
finansmarkederne.
Til gengæld har forhøjelsen af
renten i USA styrket dollaren.
Stærke og voksende globale virksomheder

Vi er opmærksomme på de udfordringer gensidige højere toldsatser kan give,
men ligesom ved andre politiske hændelser, der jævnligt optræder, fastholder
vi vores stabile investeringer i stærke og voksende kvalitetsvirksomheder.
Det betyder, at vi søger på de globale markeder efter de bedste virksomheder,
der har bevist, at de kan navigere i skiftende politiske klimaer.
Senest har vi til Independent Global udvalgt den
italienske IT konsulentvirksomhed Reply.
Virksomheden blev startet i 1996 og beskæftiger 6.000
medarbejdere. Kunderne er større virksomheder, hvor
Reply bistår med at udvikle forretningen med fokus på
ny teknologi som big data, cloud computing, mobil og
sociale netværk.
Til Independent Generations har vi investeret i det
amerikanske kontinentale transportselskab Old Dominion
Freight Line, der fortsat ledes af efterkommere af stifteren Earl
Congdon, der startede virksomheden i 1934.
Begge virksomheder viser stigende omsætning og indtjening
og er gældfrie.
Independent Formuerådgivning for større eller mindre formuer
Vi lever længere, og det betyder at formuerne skal strække mange år,
omhyggelighed er derfor vigtig.
Vi forvalter formuer af forskellige størrelser, og er din formue på mere end kr.
5 mio. er det et godt sted at starte. Hos os gennemgår vi, hvorledes du
bevarer formuen med et afkast. Du opnår en værdifuld Formuerådgivning
tilpasset dine behov over tid. Vores sigte er at gøre det, der tjener dig bedst.
Flere af vores kunder er familier og selvstændige, der har arbejdet for at
opbygge deres formue. De søger at bevare og forøge den reelle værdi af deres
formue i et tillidsfuldt samarbejde.
Stærkt afkast for danske aktier
Vores Independent Formuerådgivning omfatter udvalgte danske virksomheder,
og denne del af porteføljen har over årene leveret et ganske tilfredsstillende
resultat og i år på mere end 15%, mens det danske marked i samme periode
ikke er steget.
Ønsker du også at få gavn af vores Formuerådgivning, gennemgår vi gerne
dine investeringer og kommer med vores forslag til forbedringer. Det har
investorerne succes med.
Kundeoplysninger og persondatapolitik
Vi beskytter dine personlige data, og vores systemer og processer er på plads
for at sikre dine privatlivsdata. De gives ikke videre uden det kræves af
myndighederne eller efter dit ønske.
I vores Persondatapolitik har vi uddybet, hvordan vi gør det, og hvilke krav du
har på viden om, hvilke oplysninger vi har for at kunne betjene dig.
Dine kontaktoplysninger anvender vi til at sende dig bl.a. nyhedsmails med
information om Independent og invitationer til vores arrangementer.
Endvidere til at tilpasse vores ydelser, og til at informere dig om de
muligheder du har.

Se vores Persondatapolitik for mere information.

I slutningen af august sender vi Markedsrapport for 1. halvår 2018 med en
uddybning af investeringer og resultater i Independent, samt vores inspiration
til, hvordan du kan opnå den investering, der passer netop til dig.
Ring blot, når du ønsker at drøfte dine investeringer.
Med ønsket om en fortsat god sommer. Venlige hilsener
Christian Tiedemann

Henrik Tiedemann

Tlf. 33 15 60 15
Du kan også følge Independent på LinkedIn

Du modtager denne e-mail fordi du står på Independents mailingliste. Såfremt du ikke længere
ønsker det, så afmeld her.

