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15. august 2019 

 

 

Kære Investor  

 

Vi har fornøjelsen at fremsende Independent Information. Vi ønsker, at du får 

større indblik i vores investering af din formue og opsparing.  

 

Resultater 2019 til i dag i vores porteføljer 

Independent Global +15,9%, Independent Generations +8,7%, Independent 

Bond +4,0% Independent Mix +10,0%. En god start på året. 

 

USA er drivkraften – Handelskonflikt og Brexit påvirker 

De børsnoterede virksomheder i USA udgør nu 55% af verdens aktiemarkeder 

mod 42% for ti år siden. Det afspejler de amerikanske virksomheders forsatte 

innovative og værdiskabende kraft, der er højere end de europæiske og 

japanske. Det afspejles i vores globale søgninger efter virksomheder.   

 

Der er udsving i kurserne på grund af handelskonflikten mellem USA og Kina 

og usikkerhed om Brexit. Spændingen i Mellemøsten er også blusset op. De 

politiske brydninger giver kortsigtet udsving i aktiekurser. Vi har set dem 

tidligere på forskellig vis, men grundlæggende og langsigtet er det godt at være 

investeret i kvalitetsvirksomheder. 

 

Vores virksomheder fortsætter deres positive udvikling 

De lave renter kan godt vare ved. Det gør investering i aktier i sunde 

virksomheder yderligere attraktiv, og den bedste måde, langsigtet, at fastholde 

købekraften med et afkast.  

 

Din uafhængige rådgiver 

Du har måske behov for et formue- og pensionstjek. Vi vil gerne se på dine 

individuelle ønsker, og er ikke længere væk end telefonen. 

 

Ring og tal med os eller med Peter Smed og Jørgen Ottosen på 33 15 60 15. 

 

Venlige hilsener og på gensyn 

 

 

Christian Tiedemann              Henrik Tiedemann  

 

Ordentlighed i  

 generationer 

 skaber værdi  

Med Independent Mix 

opnår du investering, hvor 

vi har balanceret afkast og 

risiko 

Value & Vækst – Tryghed & Afkast 

Formuerådgivning 

Tænker du på at få et 

formuetjek, så er vi i 

Independent et godt valg 

for din formueforvaltning 

Årsmøde Vejle torsdag 

12.september kl. 15:45. 

Læs mere og tilmelding 

independentinvest.dk/skytt

ehuset-2019 


