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Spar Nord: Fasthold porteføljen trods Brexit
 
Spar Nords investeringskomité har på et ekstraordinært møde fredag morgen 
besluttet at fastholde bankens anbefaling om overordnet porteføljesammen-
sætning. Det vil sige, at banken opfordrer kunderne til at fastholde den porte-
følje, der svarer til kundernes langsigtede investeringsstrategi.
 
I forlængelse af briternes beslutning om at distancere sig fra EU har Spar Nords 
investeringskomité på et ekstraordinært møde fredag morgen besluttet at an-
befale en uændret porteføljesammensætning. Dermed opfordrer banken fortsat 
sine kunder og andre investorer til at holde hovedet koldt og fastholde den andel 
af af eksempelvis aktier og obligationer, som den enkelte kundes langsigtede 
investeringsstrategi tilsiger.
 
- Vi ser allerede nu voldsomme reaktioner på det britiske EU-nej, og der er ingen 
tvivl om, at det her vil betyde kraftige kursfald på aktiemarkeder over hele ver-
den, siger chefstrateg i Spar Nord Christian Mose Nielsen og fortsætter:
 
- Men når det er sagt, så forventer vi ikke, at briternes beslutning vil sende 
den globale økonomi ned i en ny recession. Det bliver økonomisk udfordrende 
og usikre tider for briterne, og det vil også være negativt for global økonomi, 
men på globalt plan ser det ikke ud til, at det vil udvikle sig til nogen økonomisk 
katastrofe. Selv om usikkerheden er steget kraftigt, har vi fortsat tillid til, at man 
som investor vil være bedst tjent med at fastholde en portefølje svarende til den 
langsigtede investeringsstrategi i stedet for at panikke over den øgede usikker-
hed, som briternes EU-nej medfører.
 

Om Spar Nord
Med næsten 400.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (fili-
aler) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken 
har gennem finanskrisen hvert år leveret trecifrede millionoverskud og landede i 
2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner.
 
Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk
 
 
Kontaktinformation:
Chefstrateg Christian Mose Nielsen, Spar Nord. 
Tlf. 9634 4417 eller cms@sparnord.dk 

Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. 
Tlf. 2527 0330 eller lsi@sparnord.dk
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