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den hurtige gevinst 
tror independent 
invest ikke på. 
De tre nvesterings
folk har udviklet 
deres egen simple 
model i jagten  
på et sikkert og 
langsigtet afkast 
ved investering  
i de største globale 
selskaber

Af Simon Kirketerp

På vimmelskaftet i Kø
benhavn sidder tre in

vesteringsfolk 
og kigger dybt 
i regneark og 
regnskaber. i 
deres helt egen 
strategi kommer 

udviklingen i aktiekurserne i 
anden række, for det er ikke 
den hurtige gevinst, der bliver 
jagtet i Independent Invest. 
Det handler mere om, hvordan 
risikoen minimeres. 

Alligevel har de over de se
neste godt ti år hentet et afkast 
hjem på 137 pct. ved at inve
stere i store globale selskaber 
ud fra en simpel – men om

fattende – arbejdsmetode. til 
sammenligning har indekset 
MsCi World over de største 
globale aktier øget værdien 
med 109 pct. målt i kroner.

Henrik Tiedemann er stif
teren og porteføljeforvalteren 
bag independent invest.

“De kunder, vi tiltrækker, 
er ikke nogle, der går efter høj 
risiko. vi er ikke for folk, der er 

til hurtige millioner. Dér er vi 
ganske enkelt for kedelige. Ak
tiekurserne er meget påvirke
de af stemningen i markedet, 
men det prøver vi at sætte os 
ud over,” siger han, da Børsen 
er på besøg. 

Her er ingen store armbe
vægelser, men i stedet er det 
ord som gennemsigtighed, re
delighed og sikkerhed, Henrik 

tiedemann nævner igen og 
igen.

sammen med sønnen, Chri-
stian Tiedemann, der er di
rektør og porteføljeforvalter, 
og analysechef Peter Smed 
Andersen forvalter han for 
cirka 1000 investorer værdier 
for ca. en halv mia. kr. fordelt 
i fire børsnoterede investe
ringsfonde. 

Forsigtig trio slår markedet

store globale selskaber 
udgør aktieporteføljen i 

fonden Independent global

40
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Den største og mest succesri
ge bærer navnet independent 
Global. og det er her, man over 
tid har mere end fordoblet in
vestorernes indskud. 

Peter smed Andersen, der er 
hjernen bag analysearbejdet, 
fortæller: 

“For at være helt ærlig: vi 
aner ikke, om markedet skal 
stige 10 eller 20 pct., og vi på

står heller ikke, at vi ved det. 
Men vi ved, at vi er dygtige til 
at kigge på regnskaber og til 
at kigge på virksomheder. Le
verer de godt, er det noget, vi 
forstår. og så er vi klar til at 
investere,” siger Peter smed 
Andersen.

35.000 store globale selska
ber indgår i den søgemaskine, 
independent invest arbejder 

med, og her kan de analysere 
regnskabstallene fem år til
bage i tiden. 

Håndfaste kriterier
Blot 40 selskaber er udvalgt 
til porteføljen ud fra nogle 
helt håndfaste kriterier. Første 
krav er, at både omsætning og 
resultatet på bundlinjen skal gå 
i den rigtige retning hvert år.

“vi vil ikke bare have en virk
somhed, hvor bundlinjen vok
ser hvert år, og omsætningen 
ikke vokser med. Man kan ikke 
spare sig til fremgang i læng
den. Derfor går vi så meget op 
i, at virksomhedernes salg også 
vokser,” siger Christian tiede
mann.

Dernæst skal de virksomhe
der, der købes ind til porteføl

jen, gerne forrente egenkapi
talen med 20 pct. om året og 
samtidig være ekstremt kapi
talstærke. egenkapitalen skal 
derfor helst udgøre halvdelen 
af virksomhedernes finansie
ringsgrundlag.

“når vi siger soliditet, så 
mener vi det. Gennemsnitsso
liditeten i vores virksomheder 
er 50 pct. og så vil vi have, at 

de har overskudlikviditet, for 
bruger de alle pengene selv, 
er der ikke noget tilbage til 
udbytte eller aktietilbagekøb,” 
forklarer Henrik tiedemann, 
som også gør det klart, at de 
kun investerer i ting, de selv 
forstår.
“vi skal ikke ud i ting, hvor vi 

investor

Fondsmæglerne hos Independent Invest har over 
de seneste ti år har hentet et højt afkast ved at 
bruge en helt særlig og simpel analysemodel.  
Forrest er det stifter Henrik Tiedemann, dernæst 
hans søn og direktør, Christian Tiedemann,  
og analysechef Peter Smed Andersen. 
Foto: Magnus Møller

Forsigtig trio slår markedet

Af Simon Kirketerp

ifølge folkene fra independent invest er der en række 
faldgruber, som privatinvestorer ofte løber i, når de 

bevæger sig ud i aktiehandel. 
Derfor har de opstillet følgende fire råd, som kan af

værge de værste fejltrin, når det gælder investering i 
aktier.

1: Følg en overordnet strategi
en overordnet strategi sikrer, at din fordeling mellem 
aktier, obligationer og kontanter afspejler dit person
lige ønske til afkast og risiko, og hvornår du ønsker at 
anvende midlerne. vær sikker på sund spredning, men 
undlad flere værdipapirer end du kan overskue.

2: Spred købstidspunktet for dine langsigtede inve-
steringer
For at reducere risikoen for at købe aktier på en top så 
køb op flere gange spredt over 6-12 måneder. Stiger mar
kedet efter den første investering, vil du få glæde af din 
investering, og skulle det falde, er der mulighed for at 
supplere din investering på mere fordelagtige niveauer.

3: Undgå for mange handler
vær langsigtet, og hold fast i gode investeringer. Banker 
og aviser er fyldt med gode råd om køb og salg, der ikke 
altid er i investorernes interesse. invester med rolig hånd, 
og lad investeringer i succesfulde aktier fortsætte frem 
for at tage gevinster hjem. Aktier køber man, holder fast 
i og justerer kun.”

4: Invester globalt sammen med andre
særligt for investering i udenlandske papirer er profes
sionel formueforvaltning fordelagtig fremfor investering 
i enkeltaktier. opnå systematisk afsøgning af investe
ringsmuligheder i hele verden og ikke de internationale 
virksomheder, der skrives om i avisen. Desuden får du 
lave handels og depotomkostninger.

siki@borsen.dk

Fire råd der 
afværger de 
værste fejltrin

Fortsætter side 6-7
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...  Forsigtig trio 
slår markedet

“Alt det der med target-kurser og lange  
estimater, det hører til i spåkuglegenren,” siger 

Independent Invests analysechef, Peter Smed 
Andersen (i midten), der her ses med stifter 

Henrik Tiedemann (tv.) og direktør Christian 
Tiedemann (th.). Foto: Magnus Møller

i bund og grund ikke ved, hvad 
virksomheden lever af.”

Han nævner biotekselskaber 
som et eksempel på noget, de 
ikke vil røre ved.  

“vi vil ikke købe noget på 
lovning om, at de kommer med 
et eller andet produkt. vi vil se 
indtjeningen, før vi køber no
get,” siger Henrik tiedemann.

Først når produktforstå
elsen og de tre helt centrale 
regnskabstal er på plads, be
gynder de tre at kigge på, om 
selskabet kan købes ind til 
noget, der ligner en fornuftig 
pris.

“Det er lidt som med en 
strandvejsvilla. Den kan du 
heller aldrig købe billigt, men 
du kan sommetider købe den 
til en rimelig pris. Det er det, 
vi prøver at finde. Altså virk
somheder, der ikke endnu er 
kommet så langt op på pris
sætningen,” lyder det fra Hen
rik tiedemann.

To nøgletal i fokus
og derefter er det de to nøg
letal kursindreværdi og price/
earning, der afgør, om der skal 
investeres eller ej.
særligt det sidste nøgletal, der 

Microsoft
“Den amerikanske softwaregigant Microsoft blev startet 
i 1975 og har en markedsandel for styresystemet Win
dows på traditionelle pc’er og bærbare på 90 pct., en styr
ke i sig selv, at de fleste på en eller anden måde kender 
Mircosofts software. Med en pengetank på mere end 80 
mia. dollar har virksomheden de finansielle muskler til 
løbende udvikling og tilpasning af produkter og ydelser, 
og vi har tiltro til, at det vil fortsætte.” 

 
BIC
“Franske Societe Bic er en af verdens største produ
center af engangsligthere, kuglepenne og barbergrej 
og sælger produkter i hele verden.

virksomheden blev startet i 1945. Den ene af stifter
familierne – familien Bich – kontrollerer fortsat virk
somheden og har familiemedlemmer i ledelsen af BiC. 
efterspørgslen efter BiC’s produkter er stabil, og virk
somhedens eksponering mod de nyere markeder sikrer 
vækstpotentialet.”

Petsmart
“Petsmart er en amerikansk kæde med tilbehør til og 
handel med kæledyr. virksomheden beskæftiger 52.000 
medarbejdere og driver 1300 butikker. efterspørgslen 
efter kæledyr og udstyr er ganske robust i økonomiske 
op og nedture, og Petsmart har i de seneste mange år – 
også igennem finanskrisen – år for år leveret fremgang.”

independent 
om tre af sine 
investeringer:

»Vi er ikke for 
folk, der er til 

hurtige millioner. 
Dér er vi ganske 

enkelt for  
kedelige«

viser, hvor meget man skal be
tale for et få del i en krone af 
selskabets indtjening, lægger 
de tre stor vægt på. en p/e
værdi på 20 er eksempelvis lig 
med, at det målt på aktiekur
sen koster 20 kr. at købe sig til 
1 kr. af selskabets indtjening.

Køber til lavere pris
“vi vil helst ikke op og give 
mere end 15 i p/e,” konstaterer 
Henrik tiedemann.

Det står i kontrast til, at de 
største globale aktier i indek
set MsCi World i øjeblikket 
handles til et p/esnit på 18.
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“ved at vi vælger den her slags 
sunde virksomheder til en for
nuftig prissætning, forsøger vi 
at undgå, at vi løber ind i store 
negative overraskelser. Det er 
klart, at de også godt kan blive 
ramt af store kurstab, hvis en 
generel krise rammer, men 
de kommer som regel styr
ket ud på den anden side. og 
det viste sig at holde stik, da 
markedet gik i sort 2008 og 
2009,” lyder det fra Henrik 
tiedemann.

De kan dog godt finde på at 
smide penge i en aktie, selvom 
den umiddelbart ser dyr ud, 

men det kræver, at historik
ken er i orden. 

“Da vi startede i november 
2003, var den dyreste aktie, vi 
købte, Johnson & Johnson. 
Dengang havde den en p/e på 
23, men vi så den som en trap
pestige, for selskabet tjener 
flere og flere penge for hvert 
år, og vokser i omsætning. På 
den måde så vi den nærmest 
som en obligation,” siger Chri
stian tiedemann. 

og Johnson & Johnson er 
fortsat at finde i porteføljen.
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Af Simon Kirketerp

Kursmål og aktieanbefalinger om køb og salg giver 
de tre investeringsfolk hos independent invest ikke 

meget for. 
Analysechef Peter Smed Andersen mener faktisk, 

det slet ikke er brugbart.
“Alt det der med targetkurser og lange estimater, det 

hører til i spåkuglegenren. vi bygger selv vores idéer op 
ved at starte nedefra og se på tallene. Det er noget, vi 
kan forholde os til. Men vi lever naturligvis heller ikke i 
en osteklokke, for når vi så finder noget, vender vi idéen 
med banker og vores forretningsforbindelser. Der findes 
rigtig mange dygtige folk rundt omkring i verden, men 
vi vil hellere spørge dem til råds, fremfor at de bringer 
en idé til os,” siger Peter smed Andersen.

så når der eksempelvis popper en salgsanbefaling op 
på Microsoftaktien, er det ikke noget, der får folkene 
hos independent til at ryste det mindste på hånden. De 
holder sig til deres egen regnskabsanalyse.

For alle store børsnoterede aktier er det almindeligt, at 
en flok af analytikere følger udviklingen i selskabet. På 
den baggrund kommer de med enten en salgsanbefa
ling, et råd om at holde fast i ens aktier eller anbefaling 
om et decideret salg. samtidig sætter de et kursmål på 
12måneders sigt for, hvor de forventer, at aktiekursen 
lander inden for det næste år.

For at blive ved Microsoftaktien er der ifølge data 
fra Bloomberg i øjeblikket 41 analytikere, som giver 
anbefalinger. 18 på køb, 21 på hold og to siger sælg. 
samtidig forudser analytikerne, at kursen om et år lig
ger 6 pct. højere end i dag.

Men det er altså ikke noget, der betyder noget for 
independents aktievurderinger. 

Hvis et selskab ellers udvikler sig, som det skal, ved 
at der er fremgang i omsætning og resultat, ser inde
pendentfolkene ingen grund til at sælge, medmindre 
en af selskabets konkurrenter klarer sig endnu bedre.

“vi sælger dog altid, når en aktie er kommet op at 
udgøre 10 pct. af værdien i porteføljen, og vi køber al
drig for mere end maks. 5 pct. samtidig spreder vi altid 
køb over en periode, for man kan ikke fange hverken 
bunden eller toppen,” konstaterer porteføljeforvalter 
Henrik Tiedemann.

Regnskaber følges af analyser
Men hver gang der kommer et nyt regnskab fra et af de 
selskaber, hvor independent har investeret, starter et 
omfattende analysearbejde. tallene plottes ind i inde
pendents modeller, og hvis tallene skuffer, er det måske 
tid til, at der skal handles.

“vi kigger hele tiden på, om der er virksomheder in
denfor det enkelte område, der gør det bedre end den, 
vi ejer aktier i. og det er grundlaget, når vi skifter ud i 
porteføljen – altså når vi kan finde en virksomhed, der 
er bedre end den, vi har,” forklarer direktør og porte
føljeforvalter Christian Tiedemann.

Der er dog langt imellem, at man finder virksomhe
der, som præsterer bedre, end dem der i forvejen er i 
porteføljen.

“Det gør, at vi har en relativ lav omsætningshastighed 
på vores aktier,” siger Christian tiedemann.

skyder  
bankernes 
modeller ned

 ■  Investeringsforeningen Independent Invest blev stiftet af 
Henrik Tiedemann i 2003. startkapitalen var 45 mio. kr. 
Forvalter i dag omkring en halv mia. kr.

 ■  Henrik tiedemann er sammen med sønnen, Christian 
Tiedemann, porteføljeforvalter. Peter Smed andersen er 
analysechef. De er alle tre investorer, men Henrik  
tiedemann er blandt Independents ti største investorer.

 ■ �Foreningen�har�fire�børsnoterede�investeringsfonde.� 
De to af dem, Independent global og Independent  
New global, investerer i aktier, mens Independent Bond 
er rettet mod virksomhedsobligationer. Den fjerde fond 
hedder World Wide Invest og kombinerer investering  
i aktier og virksomhedsboligationer.  sK

FAKTA    Independent Invest

Peter smed andersen,  
analysechef, Independent Invest

“Der findes rigtig mange dygtige 
folk rundt omkring i verden, men 
vi vil hellere spørge dem til råds, 

fremfor at de bringer en idé til os”


