
 

Vad skall jag investera i på lång sikt? Hur fungerar olika värdepapper? Del 3 av 

3. 

 

Vår tredje kategori. Denna kategori utgörs av investeringar i produktiva tillgångar, oavsett om det är 

enskilda företag, bondgårdar eller fastigheter. I normala fall borde dessa tillgångar ha förmågan 

att, även i inflationstider, leverera en utkomst som behåller köpkraften, samtidigt som de kräver ett 

minimum av nya investeringar. Bondgårdar, fastigheter och många företag, som exempelvis 

American Express, klarar dessa krav. Vissa andra bolag, exempelvis inom verktygsindustrin, når inte 

upp till dessa krav eftersom bland annat inflation gör att kapitalkraven på dessa företag går 

överstyr. För att tjäna mer måste deras ägare investera mer. Även om detta är fallet så är denna typ 

av investering överlägsen oproduktiva och valutabaserade tillgångar. 

 

Oavsett om valutan om ett århundrade från idag baseras på guld, snäckskal, hajtänder eller papper 

som idag kommer människor att vara villiga att byta ut några minuter av sitt dagliga arbete mot ex 

en Coca-Cola Zero.  

 

I framtiden kommer befolkning att frakta mer gods, konsumera mer mat och kräva större boyta än 

vad den gör idag. Människor kommer alltid att utbyta varor med varandra.   Vårt lands företag 

kommer att fortsätta att leverera varor och tjänster som efterfrågas av våra medborgare. 

Metaforiskt uttryckt, dessa kommersiella kor kommer att leva i århundraden och kommer för alltid 

att leverera större kvantiteter av mjölk som kan avyttras. Deras värde kommer inte att bestämmas 

av hur mycket pengar de har utan av deras kapacitet att leverera mjölk. Vinsterna från försäljningen 

av mjölken kommer att ackumuleras för kornas ägare. Ett liknande scenario fick investerare som 

under 1900-talet investerat i Dow Jones index uppleva då detta index steg från 66 punkter till 11 

497 punkter, plus utdelningar skall läggas till resultatet. 

 

Vårt mål kommer alltid att vara att öka vårt ägarskap i förstklassiga företag. Min tro är att under en 

överskådlig framtid kommer detta sätt att investera visa sig vara det bästa bland de tre olika sätt 

som jag presenterat för er i 3 delar. Vad som är än mer viktigt är att det kommer att vara det 

absolut säkraste sättet på långsikt att bevara och öka sina tillgångar! 

 

 

Vänliga Hälsningar, 

Joakim Huth  

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 

 

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. 

  

 

 

 

 

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


 
 

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