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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.

Grækernes "nej" til den tilbudte hjælp-for-reformer-aftale, og et kinesisk
aktiemarked i næsten frit fald, skabte atter usikkerhed i både Europa og
Asien. For de fjernøstlige markeder kom redningen i form af en massiv
statslig intervention i de kinesiske markeder. For Europas vedkommende
kom redningen, da den græske regering senere på ugen alligevel bad om
den hjælpepakke, som den tidligere havde opfordret sin egen befolkning
til at stemme nej til. Regeringen mente, at en folkeafstemning ville med-
føre en bedre forhandlingsposition. Landets kreditorer delte ikke den op-
fattelse: De har krævet, at Grækenland inden onsdag den 15. juli ved-
tager nye love og omfattende reformer før, der overhovedet kan
indledes forhandlinger om en revideret støtteaftale.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Amer Sports Corporation 0,28% 18,14%

 Pandora A/S 3,38% 15,87%

Vestas Wind Systems A/S 2,92% 13,79%

Huhtamäki Oyj 0,25% 12,31%

Neste Corporation 0,22% 11,53%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 10. jul 2015) Porteføljen opgjort i valuta

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

*Amerikanske dollar

Euro

Andre

Svenske kroner

Hong Kong dollar

Danske kroner

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Konecranes Plc 0,17% -16,61%

Ericsson, Telefonab. B 0,29% -16,60%

KONE Corporation 0,18% -14,40%

Atlas Copco AB ser. B 0,31% -13,95%

Valmet Corporation 0,18% -13,06%

33,92%

39,82%

20,32%

8,10%

 Siden start aug '13 33,92%

 Afkast år til dato 7,71%

 12 måneder 15,78%

 6 måneder 3,82%

 3 måneder -5,81%

 1 måned 2,52%

 1 uge 2,02%

Kurs pr. anpart kr. 119,39

 Annualiseret afkast 16,35%


