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Nøgletal

Markedet i den forgangne uge

Mødet i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komite (FOMC)
samt udviklingen i dollaren tiltrak sig næsten al opmærksomhed.
Centralbanken lavede en helgardering i forhold til udsigten til den længe
ventede rentestigning, hvilket resulterede i stigende amerikanske aktier
og en faldende dollar. Med de mange forbehold i centralbankens
udmeldninger er alle muligheder åbne for at gennemføre en stigning i
juni eller vente til senere, hvis den amerikanske økonomi ikke udvikler sig
stærkt nok. Uanset hvad var indikationen fortsat, at der vil være tale om
den mest gradvise og svageste rentestigningscyklus i moderne tid. Som
altid spekuleres der nu i, hvorvidt dollarens stigningstakt er slut, og som
altid er argumenterne mange, herunder at svage amerikanske nøgletal
og overraskende gode nøgletal fra eurozonen ignoreres.
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Annualiseret afkast

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster
Papirnavn

Vægt (%)

Afkast (DKK)

Genmab A/S

0,47%

114,91%

Pandora A/S

0,51%

Neste Oil Corporation

25,35%

5 største akkumulerede urealiserede kurstab
Papirnavn

Vægt (%)

Afkast (DKK)

Topdanmark A/S

0,36%

-5,65%

76,07%

K+S AG

0,30%

-3,17%

0,21%

60,69%

Daimler AG

0,32%

-2,73%

Huhtamäki Oyj

0,24%

46,33%

Tieto Corporation

0,19%

-2,70%

Novo Nordisk B A/S

0,45%

34,14%

Commerzbank AG

0,24%

-1,43%

Totalafkast (05. aug 2013 - 20. mar 2015)

Porteføljen opgjort i valuta
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Falcon Invest (nettoafkast)

Morningstar® kategori

Globale aktier

Euro obligationer

Eksponeringer der vægter mindre end 4% er
grupperet i kategorien: "Andre".

Alle afkast er nettoafkast fratrukket omkostninger/10% resultathonorar. Afkast for globale aktier og euro obligationer er illustreret via iShares MCSI World (ACWI)
og iShares Euro Aggregate Bond (EUN4). Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, der ikke på forhånd kan
fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudviklinger. Denne rapport skal ikke
opfattes som et tilbud om at købe ejerandele i Falcon Invest. Der tages forbehold for eventuelle fejl.
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