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Indien er i dag en af de hurtigst voksende økonomier i verden og  samtidigt 
verdens tredjestørste økonomi med en af de yngste befolkninger, hvor ca. 
to tredjedele af befolkningen er under 35 år. Væksten er drevet af inden
landsk forbrug og store investeringer, hvilket reducerer følsomheden over 
for  udviklingen i verdensøkonomien. 

Premierminister Modi driver en langsigtet reformproces med fokus på at 
 effektivisere og digitalisere den private og offentlige sektor. Sociale reformer 
er også en høj prioritet, hvorved så mange som muligt  får del i velfærds
stigningerne. Dette sker bl.a. gennem finansielle reformer, der skaber en 
 større udbredelse af finansielle tjenester, samt støtte til udbredelse af sociale 
boliger.

Kombinationen af den unge befolkning og den succesfulde reformproces gør 
Indien til den måske allerstørste strukturelle investeringsmulighed de næste 
10 år. Derfor er Indien et investeringsområde, der bør overvejes til  enhver 
langsigtet investeringsportefølje.

Det indiske aktiemarked er i dag et af verdens største med mere end 5.000 
børsnoterede selskaber, men på trods heraf er Indiens vægt i de globale 
 indeks sammenlignet med økonomiens størrelse meget lille. Dette illustrerer 
potentialet i takt med, at økonomien og selskaberne udvikler sig. 

De indiske selskaber er generelt veldrevne og har generelt en høj egen
kapitalforrentning. Mange af de indiske selskaber konkurrerer succes
fuldt både nationalt og internationalt med selskaber fra andre udviklings
økonomier. Dette særligt inden for IT og den farmaceutiske industri. 

"Indien er måske verdens mest 
spændende aktiemarked.
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Indiens store potentiale 
forløses nu



alt er Indiens middelklasse således større end de fleste 
økonomiers samlede befolkning. 

Indiens økonomiske  reformproces er politisk velforank
ret. De grundlæggende reformer er gennemført. Det 
 drejer sig bl.a. om ensretning af skat på varer og  tjenester 
på tværs af regioner, insolvens og konkurslovgivning, 
selskabsskattelettelser, pengepolitisk inflationsstyring, 
lov om fast ejendom, udbredelsen af digital identitet, 
initiativer omkring finansiel inklusion samt et ambitiøst 
program om socialt boligbyggeri. Forude venter flere 
vigtige reformer. 

Udviklingen i Indien er velforankret
Indien har rundet et gennemsnitligt indkomstniveau 
på USD 2.000 pr. indbygger. Dette er et nøgleniveau 
for udviklingsøkonomier, da de basale behov nu kan 
blive dækket, og yderligere indkomststigninger vil gå til 
velfærdsforbedrende behov. Samtidigt betyder den unge 
demografi, at der er en stor befolkningsgruppe med sult 
og iver efter at opnå et bedre liv. Som det ses af figur 1, 
forventer vi en kraftig vækst i den indiske middel klasse 
drevet af husholdningerne i  segmentet  ”Nyetablerede” 
og ”Mellemindkomst” husstande. Dette er hushold
ninger med en årlig indkomst på USD 3.00015.000. I 

Nyetablerede husstande
Mellemindkomst husstande
Velhavende husstande

Kilde: Gavekal Data/Macrobond, jan. 2019
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Figur 1: Kraftig vækst i middelklassen
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Den indiske middelklasse 
skaber kraftig vækst  
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Fondskode (ISIN) DK0061534963

Investorer Afdelingen er relevant for private og professionelle investorer med en 
investeringshorisont på minimum 3 år enten via pension, selskab eller 
almindelig opsparing.

Investering i  
C WorldWide Indien

Da afdelingen er børsnoteret, kan andele i afdeling Indien købes 
 direkte på Nasdaq OMX Copenhagen via din netbank eller gennem dit 
pengeinstitut.

Investeringsunivers Afdelingen investerer tematisk i en fokuseret portefølje af  selskaber 
der er  direkte eksponeret mod Indien. Et land med et unikt vækst
potentiale. 

Børsnoteret 5. maj 2021

Emissionstillæg 0,60%

Indløsningsfradrag 0,60% 

Omkostningsprocent 2,00% p.a. (forventet)

Risikomærkning  Afdelingen har en gul risikomærkning. Risiko/afkastprofilen forventes 
at være 6 eller 7 svarende til de højeste niveauer i Central investor
information.

Løbende information For løbende information anbefaler vi, at du tilmelder dig vores 
 nyhedsbrev på cww.dk. 

Fakta om C WorldWide Indien
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I modsætning til mange andre udviklingsøkonomier har 
Indien fordelen af et historisk velforankret retssystem. 
Ikke mindst er Indien ved hjælp af IT ved at mindske 
 bureaukrati og effektivisere  til gavn for selskaberne og 
det indiske samfund.

Indien har uden tvivl en række miljømæssige 
 udfordringer, men der er også positive tendenser. I 
 forhold til klimaet er Indien det eneste af verdens store 
lande, som med deres ambitiøse plan for  vedvarende 

"Mange af de indiske selskaber 
konkurrerer succesfuldt både nationalt og internationalt 

med selskaber fra andre udviklingsøkonomier.

energi, ser ud til at kunne leve op til Parisaftalens 
 klimamål for 2030. Målet er, at halvdelens af Indiens 
energi behov skal dækkes af vedvarende energi. Dette 
er  realistisk, da Indiens klima muliggør, at solenergi 
i dag er  billigere end traditionelle energikilder. Indien 
er  faktisk et af  billigste steder i verden at producere sol
energi, og verdens største solenergipark ligger i Indien. 
Planen er at have en vedvarende  energikapacitet på 450 
GW i 2030. Til sammen ligning har Danmark i dag ca. 10 
GW inden for sol og vind energi. 
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Adgang til et nyt investeringsunivers
Med vores nye afdeling Indien får du adgang til 
 investeringer på et marked, der i praksis ikke er 
tilgængeligt for individuelle investorer, da det kræver en 
særlig  tilladelse at investere lokalt i Indien. 

Samtidigt får du afgang til vores mere end 15 års  erfaring 
med investeringer i Indien. Indiske aktier har længe 
været en vigtig komponent i flere af vores  eksisterende 
afdeling er, hvorfor vi har et indgående kendskab til 
markedet. 

Afdelingen vil investere i 3070 aktier med en kombina
tion af store, mellemstore og små aktier. Vores erfarne 
forvaltere navigerer i det indiske aktiemarked ved at 

identificere langsigtede trends og kortvarige temaer, 
som passer til den specielle dynamik og de kulturelle 
karakteristika, der kendetegner Indiens mangfoldighed. 
Nogle af de aktuelle investeringstemaer er  ”Indenlandsk 
forbrug”, ”Finansiel inklusion”, ”Udbygning af infra
struktur”, ”Boliginklusion” og ”Miljø”.

Det er naturligvis ikke uden risici at investere i en 
 udviklingsøkonomi som Indien. Derfor anbefaler vi en 
lang investeringshorisont, samt at afdelingen anvendes 
som et supplement til øvrige aktieinvesteringer. Dog har 
Indien gode muligheder for nu at indfri et mangeårigt 
vækstpotentiale, hvorfor vi ser Indien som en af de 
måske mest spændende muligheder for Compounding 
de næste ti år.

Afdeling Indien giver adgang  
til utilgængelige investeringer

"Med afdeling Indien får du adgang til 
investeringer på et marked, 

der i praksis ikke er tilgængeligt 
for individuelle investorer.



Muligheder og risiko  
er to sider af samme sag
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Sådan Investerer du:

n	Da afdeling Indien er børsnoteret, kan  andele 
købes direkte på Nasdaq OMX Copenhagen via din 
netbank eller  gennem dit pengeinstitut.

n	Som investor skal du være opmærksom på, at en 
 investering i afdeling Indien er forbundet med en 
 højere risiko sammenlignet med en traditionel 
 global aktieafdeling. 

n	Investering i et udviklingsland som  Indien er 
 generelt forbundet med en høj risiko. Dette  skyldes 
bl.a., at udviklingsøkonomier er kende tegnet ved 
politisk ustabilitet, usikre  finansmarkeder og en 
mere  usikker  økonomisk udvikling. Samtidigt kan 
valutaen kan blive  udsat for store og uforudsete 
 udsving. 

n	Afdeling Indien vil søge lokal skattefrihed i 
 Indien i henhold til dobbeltbeskatnings aftalen 
 mellem  Indien og Danmark, men denne aftale kan 
blive  ændret eller anfægtet af de lokale skatte
myndigheder. 

n	Overvejer du at investere i afdeling  Indien,  finder 
du prospekt og central investor information på    
cww.dk. 

n	Vi anbefaler, at du søger vejledning hos din 
investerings rådgiver, inden du  investerer. 
 Henvendelse kan ligeledes rettes til  for eningens 
kunderådgivere på telefon 35 46 35 46 eller på   
cww@cww.dk. 

http://cww.dk
mailto:cww%40cww.dk?subject=Yderligere%20informationer%20om%20%20afdeling%20Indien


Abhinav Rathee
Abhinav er portefølje
for valter med speciale i 
 indiske aktier.  Abhinav 
har 11 års erfaring med 
aktie markederne, og han 
har tidligere haft en  senior 

position i IDFC Securities i Indien. Han er uddannet 
 elektroingeniør (B.E.) og har desuden en MBA i finan
siering fra Great Lakes Institute of Management i Indien. 
 Abhinav har været ansat siden 2018.

Holdet bag C WorldWide Indien

Allan Christensen 
Har siden 1986 fokuseret 
på globale  aktier. Fra 2000 
til 2010 portefølje forvalter 
i Jyske Invest med ansvar 
for Fjernøsten,  kinesiske 
og indiske  aktier,  hvor han 

skabte nogle af Danmarks bedste resultater på asiatiske 
aktier. Allan er bankuddannet, HD i finan siering og kom 
til C WorldWide Asset Management i 2010, hvor han fik 
ansvaret for afdeling Asien.  

Aman S. Kalsi 
Aman er portefølje    forvalter 
for afdeling Emer ging 
 Markets. Aman har tidligere 
 arbejdet i Deloitte og  Catella 
 Corporate  Finance. Han er 
uddannet M.Sc. i Public 

Policy and Management, med fokus på  finansiering og 
økonomisk udvikling fra  Carnegie  Mellon University i 
USA. Aman har været ansat siden 2012.

Mogens Akselsen
Mogens har arbejdet som 
portefølje forvalter med 
fokus på asiatiske  aktier 
siden 1999. Mogens er 
cand.oecon. med speciale 
i matematisk  finansiering 

og nationaløkonomi. Mogens har været ansat i  
C  WorldWide Asset Management siden 2006.   
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Denne publikation er markedsføringsmateriale udarbejdet af C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CWW AM). 
 Publikationen er alene ment som generel information og udgør ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud, ligesom den ikke skal 
betragtes som investeringsrådgivning eller som investeringsanalyse. Publikationen er således ikke udarbejdet i henhold til de regler, der 
er fastsat for at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og publikationen er ikke genstand for noget forbud mod at handle forud for 
udbredelsen af investeringsanalyse.

Meninger og holdninger gengivet i publikationen er alene aktuelle pr. publikationsdatoen. Publikationen er udarbejdet på baggrund af 
kilder, som CWW AM anser for pålidelige, og CWW AM har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre, at informationen er så korrekt som 
muligt. CWW AM kan dog ikke garantere informationens korrekthed og påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Publikationen må ikke gengives eller videredistribueres helt eller delvist uden CWW AM’s forudgående skriftlige samtykke.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Prospekt, dokument med central investorinformation, og den seneste årsrapport og 
halvårsrapport er tilgængelig på www.cww.dk.
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