
 

 

 
 
 
 
  
 

Kære Investor og andre interesserede 

Vi tror, at loyalitet og investeringsafkast hænger en del sammen, men at lav 
risiko også har sin værdi, selvom den sjældent måles.  
 
Vi arbejder hver dag for at opnå vores investorers tillid.  
 
Denne nyhedsmail indeholder 
 

 Vækst i USA 
 Udviklingen i Independent 
 Nye tiltag i 2017 
 Investormøde i Operaen 2017 

  

 
Independent 2016 
Selvom der har været udfordringer, blev 2016 et rimeligt godt år for 
Independent Invest. 2017 tegner til at indeholde positive økonomiske tegn, 
men ikke uden politiske usikkerheder. 
 
De politiske begivenheder har fyldt meget i medierne og skabt uro på 
finansmarkederne. Ved både Brexit afstemningen og ved det amerikanske 
præsidentvalg blev dystre markedsforventninger forud for valgene gjort til 
skamme, og flere aktiemarkeder har i december nået nye højder. 
 
Vækst i USA 
Den nyvalgte amerikanske præsident ønsker nok mere end andre at blive en 
succes. Får han gode rådgivere? Selv vil han med skattelettelser og 
investeringer sætte yderligere gang i amerikansk økonomi, hvilket også vil 
være gavnligt særligt for de virksomheder, der sælger til den amerikanske 
forbruger. I øvrigt har forventningerne og en lidt højere rente også vist sig 
gavnligt for den amerikanske valuta. Kan dollaren nå niveau 1:1 med Euroen i 
2017? 
 
I 1981 blev Ronald Reagan præsident, han havde politisk erfaring, men blev i 
starten alligevel mødt med stor skepsis og modstand. Han viste sig dog 
senere at blive en af de mest anerkendte præsidenter. Vi må ønske at 
historien gentager sig.   
 
Independent Bond 
Independent Bond - med virksomhedsobligationer - har i 2016 klaret sig 
særligt godt, og givet investorerne en rente væsentlig bedre end, der ellers 
har kunnet opnås i statsobligationer og på indlån. Vi forventede ved starten af 
året at kunne opnå en rente svarende til et udbytte på 2,5%. Det venter vi 



fortsat. For 2017 forventer vi at kunne optjene renter, så investorerne i Bond 
vil få et udbytte i størrelsen 2%. Et godt alternativ til negative renter i 
banken. 
 
Renterne er i USA begyndt at stige. I Danmark og Europa, hvor Bond 
porteføljen primært investerer, er renterne fortsat lave og forventes at 
forblive lave, med fortsat politisk usikkerhed og økonomisk pres i Europa. 
 
Porteføljen i Independent Bond har en kort løbetid på i gennemsnit 2 år, og 
kursværdien er derfor godt beskyttet mod rentestigninger.  
 
Udviklingen i Independent Global 
I Independent Global har vi siden start i 2003 investeret i solide 
virksomheder, særligt inden for stabile sektorer som forbrug og sundhed. 
Vores valg af virksomheder har sikret langsigtet værdiskabelse for vores 
investorer.  
 
Udvikling i Independent Global  

 
Note Inkl. reinvesterede udbytter 
 
Siden start i november 2003 er værdien af Independent Global steget 204%, 
det er 58%-point mere end det globale indeks.  
 
I år er særligt cykliske sektorer som energi, råvarer og finansvirksomheder 
kommet i fokus hos investorerne, og er steget mere end de stabile sektorer. 
Independent Global har nået at vise et positivt resultat på 1,5% i et ellers 
vanskeligt investeringsår.  
 
Independent Generations 
Investeringsstrategien blev omlagt 1. februar 2016, og har siden vist sin 
værdi og genvundet nogle af de ridser, afdelingen fik i januar måned inden 
den kunne omlægges. Siden omlægningen 1. februar er Independent 
Generations steget 3,7%. 
  
World Wide Invest 
Vi vil gerne fremhæve afdelingen, som en særdeles god mulighed for en stabil 
udvikling i værditilvækst, da den både er akkumulerende og balancerer sin 
investering solidt i virksomheder globalt og i virksomhedsobligationer. Kursen 
har i år været påvirket af presset på aktiemarkederne, og faldet udgør 1,6%.  
 
Nye tiltag i 2017 
Først i det nye år introducerer vi to nye akkumulerende fonde. Det giver vores 
investorer en ny mulighed for at fastholde værdien i investeringen.  
 
Fondene vil investere i samme solide virksomheder som Independent Global 
henholdsvis Independent Generations, men vil som akkumulerende fonde ikke 
udbetale udbytte. De nye fonde forbedrer hver investors mulighed for at 



fastholde købekraften af sin opsparing uden udgifter til reinvestering af 
udbytter. Vi vil informere herom i januar måned. 
 
Investormøde i Operaen 2017 
Har du ikke allerede tilmeldt dig, er der enkelte pladser tilbage til 
investormødet i Operaen fredag 3. februar 2017 og muligheden for at se den 
flotte opsætning af den roste opera La Bohéme se her. 
 
Vi står altid til rådighed, så ring gerne for en dialog om dine investeringer. 
 
Vi er glade for hver og én af vores investorer og samarbejdspartnere. Tak 
fordi I er med os også i 2016. 
 
Vi ser frem til 2017 og ønsker dig og din familie en rigtig Glædelig Jul.  
 
Venlige hilsener 
 
Henrik Tiedemann                                   Christian 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. 
 

 
 

 


