
 

Nyårslöften & spara! 

 

I detta mail så vill jag lite kort tala om vikten att stå för sitt ord och fullfölja tex sitt sparande, 

alltså lite papegoja och peppa alla vidare så här i början på året. Value investing innehåller 

mjuka faktorer och hårda faktorer ca ett 70tal. Det många gör fel inom investeringar är att man 

bara håller sig till en sida, tex teknisks analys, dvs man tittar på hur börskurvor har sett ut och 

hur dom ”kan” se ut framöver. Många investerare har utan att dom märker det en strategi drift 

(man glider bort från det som är rätt och bra). Det är det vi råder bot på genom att vi har den 

heliga gralen om investeringar och affärer som vi kallar Owners manual!  Som säkerställer att vi 

ej driver bort. Skulle Juventus gå så bra om Christian Ronaldo står i mål? Hur har det gått för 

Usain Bolts andra karriär som fotbollsspelare?  

 

Varje år i januari så kan jag se på gymmet där jag tränat sedan ca 37 år att det är fullsatt med 

människor som jag ej känner igen. Av erfarenhet så vet jag att många av dem är de som lovat att 

börja träna! Det man lärt sig är att dem försvinner, sakta men säkert. Precis som med de flesta som 

sparar pengar så är det många som ej fullföljer. Tänk om man slutar eller minskar ned 

avbetalningarna på sina huslån? Vad händer då! 

 

Man måste vara disciplinerad för att lyckas i det mesta. Klicka för att ladda ned detta 

sparkontrakt. De främsta investerarna är Value Investors och inom Value Investing tänker man och 

agerar annorlunda. Man börjar till exempel med den viktigaste ”räkningen” som är sparande där 

man lägger undan x kr. Sedan kommer allt annat. MEN de flesta på jorden börjar med x och y 

räkning sedan nöjen osv. Sist kommer sparandet om det finns pengar kvar. Till och med i världens 

rikaste land, med många invånare, USA! så är det enlig Forbes ca 63% av alla amerikaner som ej 

klarar en nödutgift på ca 500 USD. De måste låna av de som sparat. Så ser det ut i många I-länder. 

 

De som vill ha ett bra eller bättre liv kämpar för att nå sina mål och vägrar att ge upp och fullföljer. 

Och förverkligar till sist sina vildaste drömmar. I tex ränta på ränta så uppnår man lika mycket de 

sista 20% av tiden som de första 80%. Du tjänar alltså lika mycket de sista 6 åren som de första 24 

åren på ett 30 årigt sparande. Fundera och räkna på det så ser man hur naturen fungerar. Det är ju 

trist för de alla som ej har disciplinen och missar denna hävstång. Investerums kunder som 

däremot är mycket seriösa och disciplinerade får uppleva detta fenomen. Men hos många banker så 

är det många som hoppar hit och dit! Dem lever på avgifterna att man skall byta etc. 

Finansbranschens modersmjölk. Det är tristare på ett sätt att sköta sig men i slutändan så är det 

jättebra, man måste stå emot alla frestelser och fullfölja.  

 

 

https://investerum.se/dokument/broschyrer/owners_manual.pdf
https://investerum.se/dokument/sparkontrakt.pdf
https://investerum.se/dokument/sparkontrakt.pdf


 
 

 

 

Tilliten är den viktigaste ingrediensen i alla förhållanden, utan den så saknar relationen mening. 

Våga vara konsekvent och vara en value investor. Tex som man ofta kan se i media i början på året 

årets ”bästa fond”, med en avkastning på t.ex. +60% samtidigt som t.ex. Investerum Basic Modell 

portfölj haft en avkastning på  ”bara” ca 31,34% 2019. (Klicka här för att läsa mer om 

avkastningen). Vad är risken med att köpa en högrisk IT-fond som avkastat 60% 2019? Och under 

2000 till 2014 avkasta ca 0% alltså totalt under 14år ca 0% tack vare IT kraschen. Vi är en 

investeringsfirma med värdepapperstillstånd, vilket innebär att du kan få mer eller mindre alla 

fonder som finns på den globala marknaden via oss om du t.ex. är kund i vår 

kapitalförvaltningstjänst Tailored. Fast det är ju inget vi skryter med att ha alla fonder att det ger 

mera avkastning för dig som sparare. Tänk på att om du letar efter en gratisfond, alltså 

paradisfonden som ger 40%/år resten av livet. Det blir troligtvis mindre pengar än att spara i en lite 

dyrare, medioker fond hela livet. För du lär nog ej finna paradisfonden. Och om den fanns så hade 

alla haft den och då blir det ingen bra fond.Min far sa till mig i tonåren, vad är 10000000% ggr noll. 

Först tänkte jag det blir massor sedan så började det sjunka in. Många missar att med noll insats 

och hoppande hit och dit så blir det ett ofta ett dåligt sparande. Konsekventa insatser ger 

konsekventa resultat.  

 

Den som spar han har. Ta dig tid och var disciplinerad och ha tålamod. 

 

Ps. det största beloppet någonsin som någon haft på sitt sparkonto är Christopher Reynolds år 

2013 i juni i USA.  Och det var 92 233 720 368 547 800 dollar som han hade på sitt Pay Pal-konto. 

Han var rikast i världen ett tag tills felet uppdagades. 

 

Vänliga Hälsningar, 

Joakim Huth  

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 

 

https://investerum.se/dokument/avkastning_bmp_hfri.pdf
https://investerum.se/dokument/avkastning_bmp_hfri.pdf
mailto:j.huth@investerum.se
https://plus.google.com/+investerum/
https://www.linkedin.com/company/investerum-ab
https://twitter.com/investerum
http://investerum.wordpress.com/


 
 

I broschyren Wealth Builder Plan får du mer information om oss, våra förvaltningsprinciper och 

tjänster. Ladda ned 

 

Tidigare mail i Value Investing biblioteket kan du nå via denna länk. 

  

Riskinformation 

Innehållet i mailet ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon 

produkt eller tjänst.  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i 

värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det 

investerade kapitalet. För mer information om risker, se 

https://investerum.se/dokument/risker_finansiella_instrument.p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontor 

Investerum AB  

Karlavägen 108,  

115 26 Stockholm 

Tel: 08 522 98 400 | Fax: 08-611 04 08  

E-post: info@investerum.se 

  www.investerum.se  
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