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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.

Set i et globalt perspektiv var der tale om en positiv uge. Fokus er fortsat
mest rettet mod, hvad markedsdeltagerne kan tyde i de amerikanske
nøgletal og udmeldingerne fra centralbankchef Janet Yellen. Hun udtalte
ultimo ugen, at den amerikanske økonomi stadig ikke er i topform, men
holdt fast i, at de seneste skuffende nøgletal vil vise sig at være forbigå-
ende og af midlertidig karakter. Lønvæksten er accelererende, inflations-
tallene ligeså og den seneste svage BNP-rapport blev opjusteret, hvilket
fremskynder påbegyndelsen af renteforhøjelsescyklussen. Yellen lovede,
at der vil blive tale om et gradvist og langvarigt forløb, indtil renten er
normaliseret igen. Dollaren steg på udsigten til en stærkere amerikansk
økonomi, hvilket glædede den europæiske centralbank, som på det
seneste har måtte kæmpe for at holde euroen nede.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Genmab A/S 0,53% 40,29%

Pandora A/S 0,60% 31,00%

Vestas Wind Systems A/S 0,53% 29,41%

Novo Nordisk B A/S 0,53% 21,84%

Sydbank A/S 0,56% 21,33%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

 Siden start aug '13 37,93%

 Afkast år til dato 10,93%

 12 måneder 15,23%

 6 måneder 13,24%

 3 måneder -1,97%

 1 måned -3,63%

 1 uge 1,42%

 Annualiseret afkast 19,63%

Totalafkast (05. aug 2013 - 22. maj 2015) Porteføljen opgjort i valuta

Globale aktierFalcon Invest (nettoafkast) Morningstar® kategori Euro obligationer
*) Eksponeringer der vægter mindre end 4% er
grupperet i kategorien: "Andre".

*

Amerikanske dollar

Euro
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Svenske kroner

Hong Kong dollar

Danske kroner

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Ericsson, Telefonab. B 0,43% -10,94%

Tryg A/S 0,38% -9,53%

Topdanmark A/S 0,35% -9,22%

Konecranes Plc 0,19% -7,35%

Simon Property Group, Inc. 0,61% -5,21%

37,93%

44,71%

25,84%

Kurs pr. anpart kr. 122,96

High Water Mark kr. 130,96

10,25%


