
 

Svindlad av Inflationen eller biljetten till Rikedom Del 1 

  

 

Det finns biljoner pengar på olika bankkonton och i madrassen med mera! Anledning till att ha allt 

detta kapital på t.ex.  banken är ofta rädslan för att förlora pengar och att det svänger förmycket i 

olika värdepapper samt behovet av likvider, okunskap, ointresse. Självklart är det en bra idé att ha 

pengar på banken eller dylikt för att ha en buffert till konkreta kortsiktiga behov. För ett långsiktigt 

sparande bör man välja andra alternativ än att bara ha pengarna på banken eller madrassen. Om 

du verkligen är mån om pengarna så är det en risk att ha pengar på Bankkonton länge, det blir det 

som du försöker undvika, inflationen konsumerar upp dina pengar och det kommer bli en 

värdeminskning via minskad köpkraft. Detta är en Paradox! Inflationen är som en skatt på alla dina 

tillgångar årligen. Eller som med min frisyr, det har försvunnit lite varje år.  

Tänk att du har en x genomsnittssumma i ett företags konto eller privat, vad skulle det ha blivit 

under en t.ex.  2/3 av en normal livs tid om dem förvaras på bankkonto vs en intelligent investering? 

Ett 1ggr belopp på t. ex. 13 000 sek investerat när jag föddes i mitten av 60-talet till i dagarna i en 

Bankbok har blivit ca -90 % eller i kr 1300 kvar i köpkraft, trots + ränta de flesta åren minus skatter. 

Vad kostar en Piggelin idag? Samma år som piggelin började säljas kostade den ynka 50 öre. Idag 

kostar glassen cirka 8 kronor, vilket är en ökning med 1500%.  

Investerum styrka är att vi har Investeringsrådgivning kombinerat med kapitalförvaltning där vi 

hjälper Investerarna aktivt och försöker få så många som möjligt att följa Value Investing 

principerna. Vi har flera olika portföljer för olika risktagande, förmögenhetsbevarande och/eller 

förmögenhetsuppbyggande. Hur skall man då agera med de pengar som inte behövs på bankkontot 

och dylikt, vad skall man försöka göra med sina pengar för bästa möjliga utfalla på långsikt! Var 

finns Guldet? Vad letar vi efter och hur gör vi? Jag kommer inte avslöja alla magier men delar av det 

i två investerarbrev! Det är svårt att vara långsiktig och smart, det är många frestelser att ändra sig! 

JD Rockefeller, Bill Gates, Warren Buffett brukar säga. Tålamod är nyckeln till Stor framgång, det är 

en försäkring mot misslyckanden.  

Om du investerat i en bred USA-fond istället för Bankbok så skulle du fått ca +19 000 % eller ca 

+2.5 miljoner sek, trots allt elände på Jorden (om det nu är så eländigt). Vad skulle det blivit om 

man istället ägt t.ex. Walt Disney aktier under samma tid? Ca 125 000% eller ca 16.2 miljoner sek, 

det är en otrolig succé! Under tiden så har media och Spåmän/kvinnor/hen etc. haft 10 000 

tusentals köp och sälj råd i Walt Disney med dålig avkastning pga. av alla friktionskostnader. Mest 

tjänar Banken och staten inte du. Läs mer om aktivitet och passivitet. OBS när man köper 

regelbundet så hade slutsummorna varit ännu större, det är mycket viktigt att fylla på för då får 
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man successiv exponering mot aktiemarknaden och kan förvärva fler andelar i bra bolag. Läs mer 

om löpande sparande.    

Det är många som tar stora risker i aktier utan man vet om det eller kanske ej vill veta om det? Det 

är inte så enkelt att köpa t.ex. en Elbilsaktie med en upparbetad förlust på ca 50 miljarder sedan 

start och som stiger som raket på börsen med medioker till dålig ekonomi. Att detta skulle vara 

grunden för stor framgång för 99,9% av alla har jag svårt att ta till mig att det skall fungera på 

långsikt. Det funkar ett tag om bolaget ej börjar leverera ordentligt, om inte så synar naturen detta! 

Annars kan ju alla köpa aktier i de bolag som går dåligt ekonomiskt och aktiekursen stiger hela 

tiden mot skyn och så blir alla miljardärer varaktigt. Istället för att leva i en fantasivärld så är det 

bättre att äga aktier i ett bolag som säljer fantasi och upplevelser! Walt Disney som både har bra 

ekonomi och en aktie som stigit mycket på sikt! Inget ont om många bolag som har bra produkter 

och tjänster MEN prisbilden/värderingen verkar ju galet hög utan substans i många branscher i 

nutid. Jag kanske har fel men det gäller väldigt många bolag just nu inom t.ex IT! Dessa höga 

värderingar har stigit kraftigt under flera år nu, de flesta börjar vänja sig vid dessa höga värderingar 

utan eller liten substans och då börjar det bli normalt och då kan det bli farligt. Istället för bankbok 

och övervärderade aktie med dålig substans så gör vi så här. Warren Buffett upptäckte i mitten av 

50-talet tre fenomen inom vad för typ av bolag som var bästa investeringen på lång sikt att tjäna 

mest pengar på! Han skapade the greatest wealth-investment strategy the World has ever seen. Som 

han själv säger The Holy Grail of Investments. Warren Buffett förbättrade det han lärt sig av sin 

mentor Benjamin Graham där man köpte bolag som var billiga under sitt substansvärde och ej 

brydde sig om hur det gick för bolaget! Han såg hur han kunde förbättra performance. Vi gillar 

dessa principer och det finns otroligt många andra strategier som ej tilltalar oss! För de som tror på 

spekulation (t.ex. köpa en aktie för att aktiepriset stigit massor och vad bolaget gör eller hur det går 

varaktigt med underliggande ekonomin i bolaget vet man inte eller bryr man sig ej om) och vill köpa 

och sälja värdepapper per mikrosekund, minuter, timme, dagar, veckor, några år etc. kan sluta läsa 

nu och ringa Svenska spel 077-011 11 11 eller Köp och sälj ofta Internet banken AB 0771-33 44 

33. I år har 1000-tals miljarder gått upp i rök för massor med traders, Robotförvaltare, datastyrd 

förvaltning etc. System där man INTE räknat med Corona etc. Några få Börser/index ligger plus i år 

för att några få bolag inom IT har stigit extremt mycket och då lurar man sig att tro att de flesta 

bolag har gått bra. 

Som tumregel är; värdepappers-spekulanter blir upphetsade av goda nyheter, att priset på t.ex.  

Tesla stigit med 600% under Corona (fast bolaget ej sålt flera bilar etc.) och då investerar de flesta 

när det har blivit mycket dyrare sedan, hoppar dessa av när det blir dåliga nyheter. Dessa kan tjäna 

mycket pengar! MEN det finns en hake! De kan också förlora massor med pengar.  

I vår strategi så kan du öka avkastningen ännu mera med mindre risk om du äger dessa superbolag 

tillräckligt länge och aldrig säljer dom, inga vinstskatter etc. ränta på räntan jobbar bättre när man 

har tålamod. De flesta banker, skolor och spåmäns filosofi är; för att maximera din avkastning så 

måste du öka den underliggande risken. Tänk om man tänkte och agerade så inom flyg, kärnkraft, 

etc. hur skulle det sluta? Vi har lärt oss att när man äger fina bolag som har en varaktig 

konkurrensfördel, så kommer det göra en superrik, tiden är vår fördel och omvänt för de som äger 

bolag med dålig underliggande ekonomi. Att äga en IT- eller Fastighetsfond som stigit t. ex. 50–

300% är bra men på t. ex. 100 tsek så blir det ej så mycket minus alla friktionskostnader. Warren 

Buffetts bolag tjänade som ni såg i förra investerarbrevet ca 800 miljarder förra året trots låg 
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avkastning i aktien och inga utdelningar och han missade massa index! Det jag vill säga är att det är 

ej så lätt som man tror att bara köpa x fond eller aktien som gått bäst sista året och sedan så 

kommer du tjäna massa pengar. Läs mer om rating.  

Svindlad av Inflationen eller biljetten till Rikedom Del 2. Kommer i nästa investerarbrev om någon 

vecka, håll ut, bra att träna tålamodet! Då skall jag förklara lite om de olika grundfenomenen nedan 

som kan göra en superrik. 

1. Hur länge skall man investera? 

2. Hur identifierar man de främsta bolagen? 

3. Hur värderar man dom? 

4. När skall man köpa dom? 

5. När skall man sälja dom? 

 

 

 

 

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. 

  

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/ 
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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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