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Kære Investor og andre interesserede 

 

Det har været positivt at være investor i 1. halvår, hvor afkast i vores fire 

afdelinger, alle har været positive. Der er fornyet optimisme i verden, og 

med lave renter, er der grundlag for, at aktiestigningerne fortsætter. 

 

Der er potentiale for fortsatte stigninger i aktierne  

Den økonomiske fremgang ser ud til at have bidt sig mere fast, og vil i de 

kommende år styrkes – særligt uden for Europa. Det giver fremgang i virk-

somhederne, og vi har positive forventninger også til 2. halvår 2014. 

 

Positive meldinger fra ledere på seminar i Lausanne 
Forventningerne er også positive for vækst i indtjeningen hos virksomhe-

dernes ledere. Det blev bekræftet fornylig på et seminar hos businessskolen 

IMD i Lausanne, Schweiz, hvor mere end 300 ledere fra hele verden var 

samlet. 

 

Forbedret mulighed for spredning med Global og New Global 
Stykstørrelsen for Global og New Global er i foråret splittet, så hver andel 

kan erhverves for henholdsvis 55.000 kroner og 34.200 kroner Independent 

Bond koster 40.800 kroner og mulighederne for individuel sammensætning 

med de tre afdelinger er forbedret for et mindre beløb. 

 

Independent Global - Solide investeringer til en fornuftig pris 
Virksomhederne i Independent Global udvikler sig tilfredsstillende med 

vækst og fremgang. Prisen for en krones indtjening (P/E) ligger på 17, hvil-

ket fortsat er attraktivt med de lave renter og udsigten til stigende vækst.  

 

Til sammenligning koster en krones indtjening (2013) i de danske virksom-

heder med stort udenlandsk salg som Novo Nordisk, Novozymes og Colo-

plast henholdsvis PE på 26, 36 og 47. Det kan overvejes at tage en del pro-

fit hjem efter de markante stigninger i Danmark, og allokere en del af for-

muen til globale investeringer. 

 

 Value & Vækst  

     Tryghed & Afkast   

 

Resultat siden start:  1. halvår 2014: 

Global 137%           5% 

New Global 50%           3% 

Bond 11%           3% 

World Wide 33%           3% 
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Independent New Global – Gode muligheder  
I løbet af foråret er tilliden og investorerne begyndt at vende tilbage til de 

nyere markeder. Væksten i verden vil blive drevet på de nyere markeder 

med voksende middelklasse og velstand, og det vil særligt komme virksom-

hederne i Independent New Global til gode.  

 

Prisen for en krones indtjening (P/E) for virksomhederne i New Global lig-

ger på 14, og vi ser ganske positivt for mulighederne for kursstigninger i de 

kommende år på de nyere markeder. Der må dog forventes større kursud-

sving end i Global. 

 

Independent Bond – Rente / udbytte i underkanten af 4%  
Independent Bond har udviklet sig stabilt og er velegnet til placering af de 

midler, du ikke skal bruge her og nu, til en rente der er væsentligt højere 

end du får på indlån.  

 

I 1. halvår steg Independent Bond drevet af både tilskrevne rente og kurs-

stigninger, og for 2014 venter vi fortsat, at der indtjenes renter, der giver 

mulighed for et udbytte i underkanten af 4 % efter omkostninger. 

 

World Wide Invest Akk. – 75% aktier og 25% virksomhedsobligationer 

Et godt valg med den balancerede spredning i aktier og virksomhedsobliga-

tioner, der har vist en stabil udvikling. Spredningen giver, det bedste afkast 

i forhold til risikoen, efter vores vurdering. 

 

Du kan læse mere i vores Markedsrapport for 1. halvår 2014, der udsendes 

20. august 2014, og vil være tilgængelig på vores hjemmeside 

independentinvest.dk.  

 

Kontakt os gerne.  

 

Venlige hilsener med ønsket om en god sommer 

 

 

Henrik Tiedemann 

 


