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Forhandlingerne mellem Grækenland og dets kreditorer til eurolandenes
finansministermøde den 18. juni endte uden resultat, og dermed blev

Siden start aug '13

den spændte situation på de finansielle markeder bevaret. Usikkerhed-

29,57%

Afkast år til dato

4,21%

udsving. De fleste aktiemarkeder endte med fald på mellem -1% til -1,5%.

12 måneder

8,20%

Den eneste undtagelse var USA, som viste et lille plus for ugen. Det ame-

6 måneder

4,41%

rikanske arbejdsmarked er i bedring samtidig med, at inflationsudvikling-

3 måneder

-9,16%

1 måned

-6,06%

1 uge

-0,81%

Annualiseret afkast

14,85%

en omkring Grækenland dominerede derfor og skabte igen store daglige

en er håndterbar. Dette, kombineret med udmeldingen fra den amerikanske centralbank (FED) efter onsdagens rentemøde, beroligede markedsaktørerne: FED fastholdte, at en renteforhøjelse vil komme i etaper
og dermed ske som en gradvis tilpasning til den økonomiske udvikling.

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster
Papirnavn

Vægt (%)

Afkast (DKK)

Amer Sports Corporation

0,27%

13,45%

Huhtamäki Oyj

0,25%

10,45%

Pandora A/S

3,22%

Electrolux, AB ser. B
Neste Corporation

5 største akkumulerede urealiserede kurstab
Papirnavn

Vægt (%)

Afkast (DKK)

Konecranes Plc

0,18%

-18,54%

Ericsson, Telefonab. B

0,30%

-14,65%

7,26%

KONE Corporation

0,20%

-11,86%

0,41%

6,44%

Merck KGAA

0,05%

-11,78%

0,21%

5,77%

Atlas Copco AB ser. B

0,33%

-11,27%

Totalafkast (05. aug 2013 - 19. jun 2015)

Porteføljen opgjort i valuta

39,43%

29,57%

21,30%

8,25%
Amerikanske dollar

Andre *

Danske kroner

Svenske kroner

Euro

Hong Kong dollar

*)

Falcon Invest (nettoafkast)

Morningstar® kategori

Globale aktier

Euro obligationer

Eksponeringer der vægter mindre end 3% 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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