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Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 
9 og 10 mia. 
(måske)

 Middelklassen 
vokser dramatisk



India’s high-tech centre



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids

 Kreative medarbejdere

 White coller sweat shop arbejde 
 Digital udprikning i Dacca

 Hvorfor? Prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

 Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre –
og hvor vi kender markederne bedre

 Reshoring – tilbageflytning af arbejdspladser





De nye middelklasser

Udgør i dag over 2,5 milliarder 

mennesker

Har et kraftigt voksende 

forbrugspotentiale

Vækst i antal fortsætter med 10% om 

året

Vækst i forbrug 10% om året – ud 

over tilvæksten i antal

De er på vej ind på samme spor som 

vores middelklasser tidligere: 

Sikkerhed, tryghed, forudsigelighed



Vækstsektorer i fremtiden

 Sundheds og 
medicinalbranchen på det 
lange sigt 

 Den lille luksus og den store 
luksus – til hus, person og bil. 

 Software og vidensservice

 Fødevarer, landbrug, de 
lokale produkter . 7 mia. på 
vej mod 9 mia. mennesker

 Sikkerhed og uddannelse –
Boliger og byg hurtigt 
koncepter

 Energi og klimaindsats – bl.a. 
vindmøller, solceller, andre 
renewables

 Natur, dyr og kæledyr i 
mange forskellige varianter

 No non- sence produkter –
discount til alle

 On the go produkter

 Seniorprodukter alt fra 
oplevelser til produkter; ikke 
mindst rådgivning og service



The next big thing?
Brazil 2009, Mexico nov. 2012

(BNP faldt i Brasilien bagefter)
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Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Industriproduktion:

Også i Danmark

Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til Asien 

og andre steder i verden

Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, 

kvalitet, teknologi og logistik i forening

Lenovo, GE og Apple til USA

Danfoss insourcer til Danmark igen her i 2013-14

Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere

Højtspecialiseret, maskintung og lille arbejdskraftandel

Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



USA Government Bonds i 

200 år



Realkreditrenten 30 årig 

i DK i 200 år



Inflationen i Danmark



Skattemiljøer og 

opsparing

 Der er behov for en grundig analyse af fremtidige 

forbrugsbehov og ønsker samt arbejdsforhold

 Opsparing i forskellige skattemiljøer – frie midler, 

virksomhedsmidler, pensionsopsparing og det nye 

pensionsopsparingsmiljø

 Andre værdier i porteføljen – ejendomme (oftest 

gearet investering), råvarer & metaller mv, 

udenlandske ejendomme mv.

 Gæld og gældspleje – Hvordan får vi det til at 

hænge sammen



Investeringsstrategi

 Hvad er det bedste strategi for investering?

 Renten er ufattelig lav – og forbliver nok lav i mange år

 Hvad med aktier - husk på at aktier ikke altid giver mest 

i afkast

 Den bedste strategi med værdipapirer er køb og hold 

(Det konkluderer alle teoretikere på området)

 Bygninger, boliger og andre faste værdier er også en 

mulighed – men mange har faktisk for meget 

 Metaller, futures og andre muligheder

 Vær altid likvid, spred investeringerne og tag den risiko, 

I selv har det godt med



Mennesker er forskellige: 

Variationer i stimula-

tionsbehovet

Organiseringsgrad i adfærd

Høj 

organi-

sering

Stimulimængden

Des-

organi-

sering

Lav Høj

OSN OSN

A B

http://www.processes.org/stress1.gif
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De grundlæggende 

personlighedstyper

Den prometiske

Reagere opstemt på forandring 

og stimuli

Kan ikke lide grænser

Har ikke behov for struktur

Prøver nye ting og er risikovillig

Den apollinske
Søger at skabe struktur og 
sammenhæng i en verden af 
forandring

Vil hurtigt lukke af for stimuli

Har behov for struktur og 
stabilitet



Den risikobetonede og den 

forsigtige

Risikobetonede:

Omkring de 30 år

Funktionærer, studerende, 

selvstændige

Høj indkomst

Konsekvens: Ville købe og 

sælge værdipapirer for 

hurtigt – tage mange 

chancer

Radikale, SF, Venstre med 

flere

Forsigtige:

Ældre over 50 år og yngre i 

20erne

Ufaglærte, landmænd, 

pensionister, efterlønnere, 

arbejdsløse

Lav og middel indkomst

Konsekvens: Ville købe og 

sælge værdipapirer for 

sent – tager for få chancer

Kons. SD, DF
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