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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.

Det har været to meget positive uger for de globale aktiemarkeder, og
flere aktieindeks satte igen nye kursrekorder. Målt i lokale valutaer er det
specielt de europæiske lande, som har klaret sig godt i forventningen om
de mirakler, den europæiske udgave af kvantitative lempelser vil udrette.
Mens de fleste markeder var lukkede henover påske, blev der offent-
liggjort en usædvanligt svag amerikansk arbejdsmarkedsrapport. Det,
som ved udgivelsen blev tolket negativt, viste sig at blive modtaget
positivt, efter aktiemarkederne havde fordøjet tallene. Det udsætter
formentlig igen den længe ventede renteforhøjelsescyklus. Ironisk nok
kan den svage private jobskabelse i USA også være et tegn på, at
økonomien er nået til et niveau, hvor man kan tale om fuld beskæftig-
else, hvilket kan udfordre, hvor længe man vil vente med rentefor-
højelser.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Genmab A/S 0,46% 50,35%

Pandora A/S 0,54% 47,23%

Novo Nordisk B A/S 0,50% 35,46%

Huhtamäki Oyj 0,25% 32,24%

Neste Oil Corporation 0,21% 29,28%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

 Siden start aug '13 46,90%

 Afkast år til dato 18,15%

 12 måneder 31,33%

 6 måneder 29,82%

 3 måneder 9,55%

 1 måned 3,05%

 1 uge 2,03%

 Annualiseret afkast 25,73%

Totalafkast (05. aug 2013 - 10. apr 2015) Porteføljen opgjort i valuta

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

*

Amerikanske dollar

Euro

Andre

Svenske kroner

Hong Kong dollar

Danske kroner

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Electrolux, AB ser. B 0,46% -4,31%

Daimler AG 0,31% -4,14%

Konecranes Plc 0,18% -3,58%

Topdanmark A/S 0,36% -1,95%

Tieto Corporation 0,19% -1,64%

46,90%

51,00%

27,13%

Kurs pr. anpart kr. 130,96

High Water Mark kr. 130,96

13,27%

Globale aktierFalcon Invest (nettoafkast) Morningstar® kategori Euro obligationer


