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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.

De globale aktiemarkeder afsluttede ugen med markante stigninger i
håbet om en løsning på situationen i Grækenland, og verdensindekset
steg med 1,8%. Glæden varede dog kort: I weekenden annoncerede den
græske regering højest uventet, at den ønskede en folkeafstemning
omkring kreditorenes seneste krav om reformer til landets finanspolitik.
Folkeafstemningen blev sat til 5. juli, hvilket øjeblikkeligt lukkede ned for
alle forhandlinger på eurogruppens finansministermøde. Den europæ-
iske centralbank (ECB) nægtede samtidig at øge loftet for nødlikviditet og
erklærede, at den ville gøre alt for undgå, at en nedsmeltning i Græken-
land spreder sig til resten af eurozonen. Den græske regering har derfor
været nødsaget til at lukke bankerne og de facto indføre kapitalkontrol.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Amer Sports Corporation 0,28% 17,09%

 Huhtamäki Oyj 0,25% 12,95%

Neste Corporation 0,22% 11,85%

Pandora A/S 3,29% 11,80%

Electrolux, AB ser. B 0,41% 8,71%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 26. jun 2015) Porteføljen opgjort i valuta

Globale aktierFalcon Invest (nettoafkast) Morningstar® kategori Euro obligationer
*) Eksponeringer der vægter mindre end 3% er
grupperet i kategorien: "Andre".

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Ericsson, Telefonab. B 0,30% -13,57%

Konecranes Plc 0,18% -13,37%

Atlas Copco AB ser. B 0,32% -10,86%

Merck KGAA 0,05% -10,63%

Henkel KGAA 0,01% -8,58%
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Svenske kroner

Hong Kong dollar

 Siden start aug '13 32,57%

 Afkast år til dato 6,62%

 12 måneder 12,06%

 6 måneder 5,94%

 3 måneder -7,92%

 1 måned -2,35%

 1 uge 2,31%

Kurs pr. anpart kr. 118,18

 Annualiseret afkast 16,08%


