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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 forgangne uge var volatil for både aktie-, valuta- og rentemarked-
erne. De fleste aktieindeks faldt mellem 2 og 3%, og amerikanske dollar
startede ugen med fald på over 3%, men genvandt en stor del af det
tabte ultimo ugen. Rentestigningerne blandt de 10-årige europæiske
statsobligationer var massive set i et historisk perspektiv, og f.eks. nåede
renten på en 10-årig tysk statsobligation næsten 1%, mens den var knap
0% i april. Det er en stor stigning, når bevægelsen kommer fra så lavt et
niveau. Mange markedsaktører håbede formentlig, at formanden for den
europæiske centralbank, Mario Draghi, ville tale markederne til ro, men i
stedet udtalte han, at vi som investorer nok skal vænne os til perioder
med mere volatilitet.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Genmab A/S 0,57% 44,05%

 Pandora A/S 0,61% 26,47%

Vestas Wind Systems A/S 0,54% 24,71%

Sydbank A/S 0,60% 23,03%

Novo Nordisk B A/S 0,55% 19,58%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 5. jun 2015) Porteføljen opgjort i valuta

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

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Tryg A/S 0,37% -14,79%

Topdanmark A/S 0,36% -13,59%

Konecranes Plc 0,19% -10,96%

Daimler AG 0,30% -10,49%

Merck KGAA 0,31% -9,84%

31,13%

41,49%

22,47%

8,55%

 Siden start aug '13 31,13%

 Afkast år til dato 5,47%

 12 måneder 7,07%

 6 måneder 5,69%

 3 måneder -8,02%

 1 måned -4,21%

 1 uge -3,40%

Kurs pr. anpart kr. 116,90

 Annualiseret afkast 15,94%


