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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.

Den amerikanske centralbanks pengepolitiske udvalg måtte forrige uge
melde ud, at den økonomiske aktivitet er aftaget i årets første kvartal.
Kombineret med udsigten til en lavere vækst i Kina og med markeder,
der er steget massivt i indeværende år, blev der udløst en korrektion på
globalt plan, ligesom den amerikanske dollar faldt i forhold til euro.
Selvom den amerikanske centralbank (FED) forklarede den uventede
ringe vækst med midlertidlige faktorer, såede det igen tvivl om vækst-
udsigterne på globalt plan og om, hvornår FED vil starte rente-
forhøjelsescyklussen, da markedsaktørene fortsat frygter, at en
renteforhøjelse vil slå et historisk svagt opsving ihjel. Flere aktiemarkeder
i Eurozonen afsluttede april med negative afkast på månedsbasis, hvilket
er første gang, det er sket i 2015. Råvarer var stort set det eneste, der
steg i april.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Pandora A/S 0,60% 31,32%

Genmab A/S 0,47% 26,13%

Novo Nordisk B A/S 0,52% 19,52%

Sydbank A/S 0,55% 18,51%

Neste Oil Corporation 0,22% 16,38%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

 Siden start aug '13 36,96%

 Afkast år til dato 10,16%

 12 måneder 17,97%

 6 måneder 14,33%

 3 måneder -1,17%

 1 måned -4,87%

 1 uge -4,30%

 Annualiseret afkast 19,85%

Totalafkast (05. aug 2013 - 01. maj 2015) Porteføljen opgjort i valuta

*) Eksponeringer der vægter mindre end 4% er
grupperet i kategorien: "Andre".
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 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Ericsson B 0,42% -13,82%

Nokia Corporation (Sverige) 0,40% -10,27%

Tryg A/S 0,38% -9,66%

Valmet Corporation 0,19% -9,27%

Nokia Corporation (Finland) 0,19% -8,85%

36,96%

43,12%

24,95%

Kurs pr. anpart kr. 122,10

High Water Mark kr. 130,96

11,94%

Globale aktierFalcon Invest (nettoafkast) Morningstar® kategori Euro obligationer


